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1η Ανακοίνωση Συνεδρίου
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
Πανελλήνιο Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»
Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
http://synedrio.edu.gr
Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (επιστημονικός σύλλογος, αρ. απόφ. αναγν. Πρωτοδικείου Αθηνών: 629/2004) καλεί
τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, για κατάθεση εργασιών τους για συμμετοχή (μετά
από κρίση) στο Πανελλήνιο Συνέδριο, με τίτλο "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε." - Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση - και ημερομηνίες
πραγματοποίησής του 22 & 23 Νοεμβρίου 2014. Το συνέδριο διατελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (α.π. 160886/Γ2/29-10-2013)
1. Στόχοι του Συνεδρίου:
- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
- Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στο χώρο δράσης τους.
- Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης
των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, που θα αναδείξει σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής,
απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε.
2. Ποιους αφορά:
- Εκπαιδευτικούς προδημοτικής, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη
- Φοιτητές προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς καθώς και υποψήφιους διδάκτορες του πεδίου
των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
- Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
- Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση
3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν:
από την Επιστημονική Επιτροπή (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων). Στους εγκεκριμένους εισηγητές θα χορηγηθούν οι ανάλογες βεβαιώσεις.
4. Θεματολογία συνεδρίου:
Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.)
στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (προδημοτική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια).
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Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων εισηγητών καθώς και για οργανωτικούς λόγους, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να ταξινομηθούν όλα αυτά σε 10 θεματικές ενότητες (με τις υποενότητές τους). Αναφέρονται στη συνέχεια.
Θεματικές περιοχές συνεδρίου 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Εκπαιδευτικά σενάρια, ΤΠΕ και εκπαιδευτική διαδικασία
Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
Εκπαιδευτικό λογισμικό
Η επίδραση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μάθηση και ο τρόπος εκπαιδευτικής
αξιοποίησής τους
Ειδική Αγωνή και ΤΠΕ
Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του
Ψηφιακή αφήνηση (Digital Storytelling)
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ: Προβλήματα, θετικές επιδράσεις και προοπτικές
Έρευνα στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Δια Βίου Μάθηση

5. Επιζητούμενες εργασίες:
- Εισηγήσεις
- Ηλεκτρονικές εισηγήσεις (e-Presentations)
- Σύντομες ανακοινώσεις
- Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού
- Αναρτημένες ανακοινώσεις
6. Κρίσιμες ημερομηνίες:
Ως την 30ή Ιουνίου 2014: Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για α΄ κρίση.
22 & 23 Νοεμβρίου 2014 (Σαββατοκύριακο): Διεξαγωγή του Συνεδρίου.
Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://synedrio.edu.gr
Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec@synedrio.edu.gr

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
«Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»
http://synedrio.edu.gr
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8ου ΤΕΥΧΟΥΣ (ΜΑΪΟΥ 2014)
1. C.L.I.L. A journey into space. Ο.Ε.Π.Γ. Ένα ταξίδι στο διάστημα. (Γκοτσοπούλου Δέσποινα,
Ζαμπούλη Κωνσταντίνα) …………………………………………………………..……………………........ σελ. 8
2. e-Portfolio (Ηλεκτρονικός φάκελος μαθητή). Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το e-portfolio ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Νίκου Αντωνία) ......................................................................................... σελ. 15
3. Michael Faraday. Όταν οι νέες τεχνολογίες συναντούν την ανθρώπινη διανόηση. Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου. (Κυριακόπουλος Νικόλαος) ......................................... σελ. 24
4. Webquest και ανακαλυπτική μάθηση στη διδασκαλία της γεωγραφίας. (Τσούτσου Δήμητρα, Μπέρτσου Σταυρούλα) ..................................................................................... σελ. 33
5. Ακούγοντας το φως. Μελέτη της μεταβολής της έντασης φωτεινών πηγών με λογισμικό
επεξεργασίας ήχου. (Λάζος Παναγιώτης) ................................................................. σελ. 42
6. Αξιοποίηση ψηφιακών συλλογών στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. (Ζώη Σεβαστή) ....................................................................................................................... σελ. 49
7. Αξιοποιώντας την σχεδίαση κόμικς και την στατιστική ανάλυση ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης με καρότσι για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με ποσοστά. (Πριοβόλου
Μαρία) ...................................................................................................................... σελ. 58
8. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες web 2.0 ως εργαλεία διαβίου μάθησης, e-Ιστοριογραμμή,
μία καινοτόμος προσέγγιση για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Δημοτικό. (Γεωργακλή
Σταυρούλα, Γιώτη Λαμπρίνα) ................................................................................... σελ. 70
9. Βάλτε το θέατρο στη ζωή σας. Ένα σενάριο διδασκαλίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και
το ταξίδι του από τη σύνταξη έως την εφαρμογή. (Κούκης Νικόλαος, Μαδενλής Χαρίτων)
................................................................................................................................... σελ. 78
10. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές ομάδες εργασίας. Τι μπορεί να πληροφορήσει το Facebook
των μαθητών. (Χιωτέλης Ιωάννης, Αργυροπούλου Μαρία, Θεοδωροπούλου Μαρία) .......
................................................................................................................................... σελ. 87
11. Διαθεματικό σενάριο στην Ιστορία και τη Νεοελληνική Γλώσσα με τη χρήση του Microsoft
Publisher. (Νικολοπούλου Ελένη) ....... ................................................................... σελ. 105
12. Διδακτικές προτάσεις για την εξάσκηση της δημιουργικής γραφής με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. (Δρακοπούλου Μαρία) …. σελ. 114
13. Διδακτική αξιοποίηση της βυζαντινής τέχνης μέσα από εργαλεία Web2 στο μάθημα των
Θρησκευτικών. (Αλμπανάκη Ξανθή) ....................................................................... σελ. 122
14. Διδασκαλία της φυσικής μέσω ψηφιακού παιχνιδιού. (Μότσια Ελπίδα, Σάλτα Μαρία, Πάγκου Αγγελική) ........................................................................................................ σελ. 128
15. Διδάσκοντας με τις Τ.Π.Ε. Ρόλος του εκπαιδευτικού, δυσκολίες και υποστηρικτικοί παράγοντες. (Ανάγνου Ευάγγελος, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Σμπήλια Αναστασία, Πούντζα Αγγελική) .................................................................................................................... σελ. 137
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16. Διερευνητικό σενάριο μάθησης για την ελεύθερη πτώση και την κατακόρυφη βολή στην
Α' Λυκείου. (Χαρατζόπουλος Παναγιώτης, Μητρόπουλος Ευστάθιος, Πετροπούλου Ουρανία, Ρετάλης Συμεών) ......................................................................................... σελ. 145
17. Δύο-Δύο στον υπολογιστή. (Γατσογιάννη Αντωνία, Σάλτα Μαρία) ........................ σελ. 154
18. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη χρήση και ενσωμάτωση του διαδραστικού πίνακα. (Τζαλακώστας Ρίζος) ...................................................................................................... σελ. 163
19. Ένα νέο προγραμματιστικό περιβάλλον για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Μια
πρώτη γνωριμία με το Enchanting. (Ορφανάκης Βασίλειος, Παπαδάκης Σταμάτιος) ..........
……………………………………………………………………………………………………………………..……. σελ. 172
20. Εργαστήριο Λογοτεχνίας. Διαδικτυακά συνεργατικά ...ληρολογήματα με το Μάγο του Οζ.
(Μελιάδου Ελένη, Νάκου Αλεξάνδρα) …………………………………………………………........ σελ. 184
21. Η αξιοποίηση ψηφιακών μέσων επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση στις
φυσικές επιστήμες. (Τομαρά Μαρίνα, Γκούσκος Δημήτρης) .................................. σελ. 190
22. Η διδακτική των μαθηματικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την χρήση των T.Π.Ε.
(Μυρτσίδης Διαμαντής, Μυρτσίδης Χρήστος) ........................................................ σελ. 199
23. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μέσα από τη σύγχρονη διδακτική, τις νέες τεχνολογίες και τους νέους γραμματισμούς. (Αμανατίδης Νικόλαος, Τζοβλά Ειρήνη) …..... σελ. 207
24. Η Ιστορία μάθημα δημιουργικής έκφρασης μέσα από τις T.Π.Ε. (Παπαδόγιαννη Ελένη,
Παππάς Δημήτριος) ................................................................................................ σελ. 214
25. Η μικτή μάθηση (blended learning) μέσα από το παράδειγμα της Ευριπίδειας Ελένης.
(Ζαζάνη Ειρήνη) ...................................................................................................... σελ. 223
26. Η τεχνοφοβία στην εκπαίδευση και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο ελληνικό
σχολείο. (Μπακιρτζή - Σαρδέλη Ευαγγελία) ........................................................... σελ. 232
27. Ηλεκτρονική εξάσκηση του απλού αορίστου και της παθητικής μετοχής των ανώμαλων
ρημάτων στην αγγλική γλώσσα. (Γεωργάλας Παναγιώτης, Αναστασίου Αδάμος, Ανδρούτσου Δέσποινα, Ζαχαριάδου Χρύσα) ...................................................................... σελ. 240
28. Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning). Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (distance
learning) και οι παιδαγωγικές αρχές της. (Τσουκάτος Τριαντάφυλλος, Φερφέλη Μαρία)
………………………………………………………………………………………...................................... σελ. 248
29. ΛΟ, ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα τον κύκλο του νερού. (Μαυρουδή Χάρις)
................................................................................................................................. σελ. 259
30. Στο κάτω - κάτω της γραφής. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη δημιουργική γραφή με τη
χρήση των Τ.Π.Ε. στην Α' τάξη Γεν. Λυκείου. (Λάζου – Μπαλτά Καλυψώ) .............. σελ. 267
31. Συνομιλώντας με τον ποιητή Νίκο Εγγονόπουλο. Σενάριο διδασκαλίας με Τ.Π.Ε. στη Λογοτεχνία Β' Λυκείου. (Κολοβελώνη Γεωργία) ……………………………………………........... σελ. 275
32. Συστήματα διαχείρισης μάθησης με στόχο τον εποικοδομισμό. (Κουτσουρίδης Ιωάννης)
…………………………………………………………………………………………………………………........... σελ. 284
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33. σχολείο.com Σενάριο για τη νεοελληνική γλώσσα Α ή και Β' Γυμνασίου με αξιοποίηση των
Τ.Π.Ε. και του κριτικού γραμματισμού. (Δουζίνα Μαρίλη) ..................................... σελ. 292
34. Σχολικές αναμνήσεις. Ο δάσκαλος και ο μαθητής του χτες και του σήμερα. (Βοϊβόντα Θεοδώρα) .................................................................................................................... σελ. 299
35. Το παιχνίδι των αριθμών. Εκπαιδευτική παρέμβαση με μαθητές προσχολικής ηλικίας.
(Καλτσούλα Αναστασία, Σιαμπανοπούλου Ευγενία) ………………………………………….. σελ. 307
36. Υποστήριξη εξ αποστάσεως συνεργασίας μαθητών μέσω σχολικού προγράμματος με
θέμα «Η διατροφή μας». (Κωτσίδης Κωνσταντίνος, Τζήλου Γεωργία) .................... σελ. 316
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CLIL: A journey into space/ ΟΕΠΓ: Ένα ταξίδι στο διάστημα
Γκοτσοπούλου Δέσποινα, Ζαμπούλη Κωνσταντίνα
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06
despinagots@yahoo.com, c.zampouli@gmail.com
Περίληψη
Η προκείμενη μελέτη πραγματεύεται τη διδακτική της αγγλικής γλώσσας με τη βοήθεια της
μεθόδοδου CLIL (Content and Language Integrated Learning/Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας), αλλά και των ΤΠΕ. Η αγγλική γλώσα προσεγγίστηκε βιωματικά
και απέκτησε διττό χαρακτήρα: δεν ήταν απλώς γνωστικό αντικείμενο, αλλά και εργαλείο
επικοινωνίας με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο. Η CLIL, αλλά και ταυτόχρομα η χρήση
των ΤΠΕ αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους εξάσκησης της ξένης γλώσσας, ενισχύουν το
αίσθημα αυτοεκτίμησης των μαθητών, αναπτύσσοντσας την προσωπικότητα του μαθητή
πολλαπλά, δημιουργούν στην τάξη ένα ευχάριστο συναισθηματικό κλίμα, το οποίο ευνοεί
το διδακτικό αποτέλεσμα.
Λέξεις κλειδιά: CLIL, ΤΠΕ, αγγλική γλώσσα, αστρονομία, διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα
Εισαγωγή
Η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning) είναι μία μίξη διδακτικών γνωστικού αντικειμένου, η οποία αναδύθηκε από τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης
(Coyle et al 2010:1). Βασική αρχή της CLIL (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και
Γλώσσας) είναι ότι το γνωστικό αντικείμενο –στην περίπτωσή μας η αστρονομία- διδάσκεται σε μία γλώσσα πέραν της μητρικής και η γλώσσα-στόχος γίνεται το μέσο για την εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου. Πρόκειται για μία καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση,
καθώς στερείται των ψευδο-πραγματικών καταστάσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν
οι μαθητές στις παραδοσιακές προσεγγίσεις εκμάθησης της ξένης γλώσσας (Ting, 2011). Τα
πλεονεκτήματα για την εφαρμογή της είναι πολλαπλά: οι μαθητές αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες με τον πλέον φυσικό τρόπο, έχουν μεγαλύτερο κίνητρο για επικοινωνία στην ξένη γλώσσα, αποκτούν ασυνείδητα, αλλά βιωματικά, γραμματικές γνώσεις, χωρίς
ωστόσο να επικεντρώνονται στη στείρα αποστήθιση γραμματικών φαινομένων, οι μαθητές
δεν έχουν το άγχος της αποτυχίας της ξένης γλώσσας καθώς ο στόχος είναι η επικοινωνία,
προάγεται η συνεργατικότητα, ενισχύεται η μεταγνωστική γνώση. Ο όρος μεταγνώση που
πρόσφατα ονομάζεται «μεταγνωστική ικανότητα» είναι ένας ευρύς όρος και αναφέρεται
στις γνωστικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην ενεργό μνήμη και περιλαμβάνουν
την επίγνωση που έχει το άτομο για τις δικές του γνωστικές διαδικασίες (Κολιάδης, 2002). Ο
Nunan (2003) τοποθετεί τον μαθητή στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας προάγοντας
την αυτονομία του μαθητή και παραθέτει εννέα βήματα: «1ο Βήμα: Κάνετε τους στόχους
του μαθήματος σαφείς στους μαθητές, 2ο Βήμα: Αφήστε τους μαθητές να δημιουργήσουν
τους δικούς τους στόχους, 3ο Βήμα: Ενθαρρύνετε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη
δεύτερη γλώσσα και έξω από την τάξη, 4ο Βήμα: Ευαισθητοποιήστε τους μαθητές σχετικά
με την εκπαιδευτική διαδικασία, 5ο Βήμα: Βοηθήστε τους μαθητές να προσδιορίσουν το
δικό τους στυλ και τις δικές τους στρατηγικές, 6ο Βήμα: Ενθαρρύνετε την επιλογή του μαθη_________________________________________________________________________________________________________
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τή, 7ο Βήμα: Αφήστε τους μαθητές να γίνουν καθηγητές, 8ο Βήμα: Ενθαρρύνετε τους μαθητές να γίνουν ερευνητές». Συνεπαγωγικά, μαθητές και καθηγητής είναι συνυπεύθυνοι για
την μαθησιακή διαδικασία και για το παραγόμενο αποτέλεσμα. Τελικός στόχος είναι η προσέγγιση του περιεχομένου συγχρόνως γνωστικά και γλωσσικά, προάγοντας την αυτονομία
του μαθητή και την απεξάρτηση από τη μητρική γλώσσα (Agolli, 2012).
Το σχέδιο μαθήματος
Ο κόσμος του διαστήματος φαντάζει μαγικός στα μάτια των παιδιών. Όταν λοιπόν οι μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων ( λόγω συνδιδασκαλίας) του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου Κορινθίας διδάχτηκαν τα μαθήματα «Ο άξονας της Γης – ημέρα και νύχτα», «Η περιφορά της
Γης- οι εποχές», «Το ηλιακό μας σύστημα» (σελίδες 21 ως 28) από το βιβλίο της Γεωγραφίας της Στ’ τάξης επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και οι συζητήσεις και οι απορίες φούντωσαν. Μάλιστα την επόμενη μέρα ένας μαθητής έφερε στην τάξη ένα βιβλίο σχετικό με το
διάστημα. Αυτή ήταν και η αφόρμηση για να ξεκινήσει το …ταξίδι μας. Αφού λοιπόν λάβαμε υπόψη το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών, τις εμπειρίες, τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και το γνωστικό τους επίπεδο προχωρήσαμε στο σχεδιασμό του προγράμματος
με βάση τους ειδικούς στόχους του ΑΠΣ για τη συγκεκριμένη ενότητα μαθημάτων, όπου
μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα ουράνια σώματα που αποτελούν το Ηλιακό σύστημα και να διακρίνουν τη θέση της Γης σ’ αυτό (Φ.Ε.Κ 304, Τεύχος Β’ 13 -03-2003 σελ 481). Οι μαθητές θα ψάξουν, θα συλλέξουν πληροφορίες με τη βοήθεια των ΤΠΕ στην αγγλική γλώσσα, (αξιοποίηση τεχνολογίας για την
αναζήτηση πληροφοριών που σχετίζονται με γεωγραφικά θέματα Φ.Ε.Κ 304, τεύχος Β’ 1303-2003 σελ 486) θα κατασκευάσουν κολαζ- κατασκευές, θα έρθουν σε επαφή με νέους
από άλλες χώρες, θα επισκεφτούν το αστεροσκοπείο που βρίσκεται στην περιοχή (επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται με το μάθημα της Γεωγραφίας (Φ.Ε.Κ 304, τεύχος Β’ 13-032003, σελ 486). Στόχος μας δηλαδή, μεταξύ των άλλων και εξίσου σημαντικός , είναι η αυτενέργεια των μαθητών μας. Θέλουμε οι μαθητές μας να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να
κινητοποιηθούν, να εφαρμόσουν τις νέες τους γνώσεις, αφού αυτενέργεια δε σημαίνει να
κάθεται ο μαθητής με κλειστό το στόμα και σταυρωμένα τα χέρια, αλλά αντίθετα να αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την κατάκτηση της γνώσης (Παπάς, 2000).
Με την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος στοχεύουμε στο να κατακτήσουν και να
αναπτύξουν οι μαθητές τις γνώσεις τους για το φυσικό τους περιβάλλον παράλληλα με την
εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας—μέθοδος CLIL - και έχοντας ως σύμμαχο τους τη χρήση
των ΤΠΕ, αφού η αξιοποίηση του υπολογιστή ως πηγή και μέσου πληροφόρησης, καθώς και
εποπτικού και επικοινωνιακού μέσου για την υποβοήθηση της διδασκαλίας και την ανάπτυξη μη συμβατών τρόπων μάθησης είναι δεδομένη (Α. Ράπτης- Α. Ράπτη, 2003).
Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν και να αναγνωρίσουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών πεδίων (διαθεματικότητα), αφού για την κατασκευή του πλανητικού συστήματος απαιτούνται γνώσεις μαθηματικών, όπως επίσης κατά τη διάρκεια μελέτης των αστερισμών ανακαλούν στη μνήμη τους γεγονότα και ονόματα
της μυθολογίας (σχεδιασμός δραστηριοτήτων που να διευκολύνουν τη σύνδεση του μαθήματος της Γεωγραφίας με άλλα μαθήματα (ΦΕΚ 304, Τεύχος Β’, 13-03-2003).
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Τέλος, είναι σημαντικό να καταλάβουν οι μαθητές τα οφέλη της συνεργατικότητας (αρκετές φορές κατά τη διάρκεια και όταν το απαιτεί το πρόγραμμα) δουλεύουν σε ομάδες όπως
επίσης μας ενδιαφέρει να νιώσουν με βιωματικό τρόπο όλα όσα μαθαίνουν αφού σύμφωνα με τον Εμμανουήλ Κολιάδη (2002) ενεργοποιημένη μάθηση σημαίνει επίσης πρακτική
εξάσκηση. Για να είναι αποτελεσματική η μάθηση, οι μαθητές πρέπει να εξασκούνται να
χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις νέες πληροφορίες που μαθαίνουν. Χαρακτηριστικές
δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επίσκεψη στο αστεροσκοπείο της περιοχής (έρευνα πεδίου) και η δημιουργία του πλανητικού συστήματος στο προαύλιο του σχολείου
με τη βοήθεια των νέων από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (E.V.S)
(http://europa.eu/youth/article/database-european-voluntary-service-organisations_en).
Για την εφαρμογή του προγράμματος συνεργάστηκαν οι μαθητές των Ε’ (4 μαθητές) και Στ’
(13 μαθητές) τάξεων Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου της Κορινθίας καθώς και η δασκάλα
της τάξης με την καθηγήτρια αγγλικών του σχολείου. Το πρόγραμμα διήρκησε 6 μήνες -από
το Δεκέμβριο ως τον Ιούνιο- και αφιερωνόταν 1 εβδομαδιαία διδακτική ώρα, έτσι ώστε να
μην παρακωλύεται η διδασκαλία των υπολοίπων μαθημάτων. Το πρόγραμμα διεξήχθη με
εναλλαγή της ατομικής και της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Όταν κρίθηκε αναγκαίο οι
μαθητές δούλεψαν ατομικά στο σπίτι – ψάχνοντας πληροφορίες ή φέρνοντας στο σχολείο
κάποιο σχετικό με το θέμα βιβλίο- ενώ κάποιες άλλες φορές τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες των 4-5 ατόμων, αφού με την εφαρμογή της ομάδας τα παιδιά νιώθουν ψυχολογικά
ασφαλή όσον αφορά το άγχος της αποτυχίας και έχουν υποστήριξη στην προσπάθεια τους
για την κατάκτηση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2002). Οι νέες γνώσεις προσφέρονται στην
αγγλική γλώσσα πάντα με τη χρήση των ΤΠΕ (Η/Υ, προτζέκτορας) και ακολουθεί εποικοδομητική συζήτηση. Αφού οι μαθητές έχουν κατανοήσει τις νέες γνώσεις προβαίνουν σε κατασκευές. Φτιάχνουν αφίσες για τους πλανήτες και τους αστερισμούς, παίζουν παιχνίδια με
τους πλανήτες.
Περιγραφή δραστηριοτήτων
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και για αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαία η ενημέρωση των
παιδιών για το ταξίδι μας στο διάστημα στην αγγλική γλώσσα. Σε πρώτη φάση, τα παιδιά
παρέλαβαν υλικό στα αγγλικά το οποίο αφορούσε στη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος και στους πλανήτες. Αφιερώθηκε μία διδακτική ώρα εβδομαδιαίως για τη διδασκαλία αφ΄ενός της απαραίτητης ορολογίας στην αγγλική γλώσσα, αφ’ετέρου για τη διδασκαλία του πλανητικού μας συστήματος -επίσκεψη σε έναν πλανήτη κάθε εβδομάδα. Τα παιδιά
έμειναν εντυπωσιασμένα με τους γλωσσικούς δανεισμούς της αγγλικής γλώσσας σε σχέση
με την ονοματοδοσία των πλανητών και την επιστημονική ορολογία και έτσι δόθηκε αφόρμηση να γίνει σχετική αναφορά στην επέκταση του φαινομένου του δανεισμού και σε άλλες
επιστήμες (ιατρική, βιολογία, μαθηματικά, γεωγραφία κ.α.). Επιπρόσθετα, τονώθηκε το αίσθημα της υπερηφάνιας για τον ελληνικό λαό. Χαρακτηριστικά, ειπώθηκε από μαθητή:
«Τελικά, κάτι τους δώσαμε κι εμείς!» Οι μαθητές παράλληλα, εξασκήθηκαν σε γραμματικές
και γλωσσικές ασκήσεις και στις τέσσερις δεξιότητες, ασκήσεις κατανόησης κειμένου, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, ακουστικά και οπτικά.
Σε δεύτερη φάση, οι μαθητές αφού χωρίστηκαν αυτόβουλα σε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων-πέντε ατόμων η καθεμία, ανατέθηκαν ρόλοι και αρμοδιότητες. Οι μαθητές μετακόμι_________________________________________________________________________________________________________
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σαν στο εργαστήριο πληροφορικής και επισκέφθηκαν ιστότοπους σχετικούς με το αντικείμενο εργασίας τους όπως www.kidsastronomy.com, www.nasa.com, www.esa.int,
http://hubblesite.org/, όπου περιηγήθηκαν στην απεραντοσύνη του διαστήματος, συνεργάστηκαν για να βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες, συνέλεξαν υλικό, διαφώνησαν δημιουργικά και τελικά συμφώνησαν στο παραγόμενο αποτέλεσμα. Κανένας δε μπορεί να
σταθεί ασυγκίνητος μπροστά στη μαγεία του διαστήματος και έτσι ακόμα και οι πιο διστακτικοί μαθητές παρακινήθηκαν να ασχοληθούν με την εκπαιδευτική διαδικασία με τον πλέον βιωματικό και διασκεδαστικό τρόπο.
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στη σημαντική προσφορά εθελοντών
από τη Φινλάνδια και τη Σλοβακία, οι οποίοι βρίσκονταν την περίοδο της ενασχόλησης των
παιδιών με το πλανητικό μας σύστημα και η οποία, προσφορά, ήταν πολυδιάστατη. Οι εν
λόγω φοιτητές βρίσκονταν στην περιοχή στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής
Εθελοντικής Υπηρεσίας για Νέους (E.V.S.), η οποία δίνει την δυνατότητα σε νέους 18-30
ετών να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Οι εθελοντές ήρθαν σε επαφή με τους μαθητές,
συνδιαλέχθηκαν μαζί τους στα αγγλικά, διάδρασαν, μοιράστηκαν τις δικές τους μαθητικές
εμπειρίες και έτσι δόθηκε η αφορμή για τη χρήση της γλώσσας για το λόγο που εξ ορισμού
υφίσταται: ήταν το μοναδικό μέσω επικοινωνίας. Οι μαθητές είχαν ήδη διδαχθεί την αγγλική γλώσσα για τέσσερα τουλάχιστον χρόνια και αυτή ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εξάσκηση και επανάληψη σε διάφορα επίπεδα. Η μία εκ των εθελοντών ήταν, μάλιστα, τελειόφοιτη αρχαιολογίας και έτσι συνδέσαμε διαθεματικά την ονοματοδοσία των πλανητών και
των αστερισμών με τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας, των Σουμερίων, των Ινδιάνων Ναβάχο. Οι μαθητές συνέκριναν με κριτικό τρόπο και βρήκαν ομοιότητες και διαφορές στους μύθους των διαφορετικών λαών. Εδώ, πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στην πολυπολιτισμική διάσταση του εγχειρήματός μας. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν, για μία ακόμη φορά
με βιωματικό τρόπο, ότι όλοι ανεξαρτήτως χρώματος ή εποχής κοιτάζουμε τον ίδιο ουρανό,
εμπνεόμαστε και ονειρευόμαστε κάτω από τα ίδια αστέρια. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα ήταν πλέον αυτονόητος.
Οι μαθητές παρήγαγαν έργα τους με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, κατασκεύασαν αφίσες
με πληροφορίες σχετικά με τους πλανήτες. Οι φάσεις της Σελήνης παρουσιάστηκαν όχι μόνο σε αφίσα, αλλά και με έναν ακόμα πιο ευφάνταστο και γευστικό τρόπο: με τη βοήθεια
μπισκότων! Όπως είναι φυσικό, χρειάστηκε να φτιάξουμε αρκετές ημισελήνους, αφού...
εξαφανίζονταν ως δια μαγείας. Μία δραστηριότητα που ήταν και αυτή διασκεδαστική ήταν
η δημιουργία αστερισμών με τη βοήθεια του προτζέκτορα: οι μαθητές αφού σε πρώτη φάση ένωσαν τις τελείες-αστέρια, τις τρύπησαν και τις πρόβαλαν στον πίνακα. Χρειάστηκαν
αρκετές δοκιμές για να βρεθεί το σωστό μέγεθος στις τρύπες και η απόσταση από τον προτζέκτορα, αλλά σαν μελλοντικοί ερευνητές δεν πτοήθηκαν από τα λάθη τους. Ενώ, με τη
βοήθεια των μαθηματικών (διαθεματικότητα) βρήκαν την αναλογία και κατασκεύασαν το
δικό τους ηλιακό σύστημα στο προαύλιο του σχολείου.
Μια ακόμη δραστηριότητα ήταν η κατασκευή του «’Ολου»: με τη βοήθεια πλαστικών ποτηριών στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο συνειδητοποίησαν βιωματικά την απεραντοσύνη
του σύμπαντος: ξεκινώντας από το ποτήρι «εγώ» με ενδιάμεσους σταθμούς-ποτήρια «οικογένεια», «σχολείο», «κοινότητα», «πόλη», «χώρα», «ήπειρος», «Γη», «ηλιακό σύστημα»,
«γαλαξίας», κατέληξαν στο «σύμπαν» και αναστοχάστηκαν πάνω στη μηδαμινότητα του
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Εγώ. Πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση
και με τη μέθοδο της συνέντευξης εξήγαγαν χρήσιμα συμπεράματα για το πρότζεκτ τους.
Επιπρόσθετα, επισκέφθηκαν τον ξενώνα που φιλοξενούνταν οι εθελοντές και πραγματοποιήσαμε με τη βοήθειά τους ένα κυνήγι θησαυρού με ερωτήσεις που σχετίζονταν με το
ηλιακό σύστημα (συνεργασία με τοπικούς φορείς). Πιο συγκεκριμένα, το κυνήγι θησαυρού
ήταν οργανωμένο ως εξής: τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την κίτρινη και την κόκκινη. Αποστολή τους ήταν να βρουν τα πέντε χαμένα αστεράκια για να κατασκευάσουν έναν
αστερισμό, σε κίτρινο και κόκκινο χρώμα αντίστοιχα για την κάθε ομάδα. Οι δασκάλες έδιναν στα παιδιά τα στοιχεία που θα τους οδηγούσαν στο επόμενο αστέρι. Προκειμένου τα
παιδιά να πάρουν την κάρτα με το επόμενο στοιχείο-γρίφο έπρεπε να απαντήσουν σωστά
σε μια ερώτηση που αφορούσε στοιχεία εργασίας των παιδιών σχετική με τους πλανήτες
και τους αστερισμούς. Νικήτρια ήταν η κόκκινη ομάδα καθώς κατάφερε να βρει σε πιο λίγο
χρόνο τα χαμένα αστεράκια. Το έπαθλο ήταν τα μπισκότα που είχαν περισσέψει από τη
δραστηριότητα με τις φάσεις της σελήνης και είχαν τόση επιτυχία!
Οι μαθητές ήταν τόσο ενθουσιασμένοι με τις νεοαποκτειθήσες γνώσεις τους που εξέφρασαν την επιθυμία να τις μοιραστούν με τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου. Δημιούργησαν
δικές τους παρουσιάσεις σε PowerPoint με πληροφορίες για τους πλανήτες και μέσω της
αλληλοδιδακτικής μεθόδου τις παρουσίασαν στις μικρότερες τάξεις του σχολείου. Με αυτό
τον τρόπο ενεπλάκη όλο το σχολείο στην εκπαιδευτική διαδικασία με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. Τι μεγαλύτερη επιβράβευση: οι μαθητές παίρνουν το ρόλο του δασκάλου!
Και όπως αναφέρει ο William Glasser: «Μαθαίνουμε, διαβάζοντας 10%, ακούγοντας 20%,
βλέποντας 30%, βλέποντας και ακούγοντας ταυτόχρονα 50%, συζητώντας 70%, έχοντας εμπειρίες 80% και διδάσκοντας άλλους 95%».
Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι, μπορούμε με ευκολία να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι με τη μέθοδο Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας προάγονται η διερευνητική, διαπολιτισμική και συνεργατική μάθηση. Η αρχή ότι «όσο το νωρίτερο, τόσο το καλύτερο» που εφαρμόζεται στην διδασκαλία ξένων γλωσσών (Milton and Alexiou, 2006) με τη μέθοδο CLIL
δεν πρέπει να θεωρηθεί πανάκεια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη υποστήριξη
από το εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να είναι αποτελεσματική (Coonan, 2011). Καθώς η γλωσσομάθεια είναι πια απαραίτητη προϋπόθεση στην προετοιμασία του πολίτη του
αύριο (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp όπως αναφέρεται και στο Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες, Συμβούλιο της Ευρώπης), η συγκεκριμένη μέθοδος προσφέρει ένα πλούσιο γλωσσικό περιβάλλον, όπου αναπτύσσεται η θετική
στάση απέναντι στη ξένη γλώσσα. Έτσι οι μαθητές μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα
μυούνται με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο στην αγγλική γλώσσα και αναπτύσσουν
γλωσσικές δεξιότητες, συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, κάνουν κατασκευέςαφίσες. Ταυτόχρονα, έχουμε και τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών μέσα από την
αυθεντικότητα που προσφέρει το Διαδίκτυο (http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide
_kef5.htm), αξιοποιούν τα ψηφιακά μέσα που τους δόθηκαν και αναστοχάζονται πάνω στη
χρήση της ξένης γλώσσας. Παράλληλα, προάγονται έτσι η γνωστική, μεθοδολογική προσέγγιση και η ικανότητα χειρισμού καταστάσεων εκ μέρους των μαθητών.
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Επιπρόσθετα, δόθηκε έμφαση στη μεταγνωστική γνώση. ‘Ετσι, οι μαθητές μαθαίνουν πώς
να μαθαίνουν, δίνουν τις δικές τους λύσεις στα προβλήματα, αναπτύσσουν την κριτική τους
σκέψη, εξελίσσουν τη γνώση και προάγεται το αίσθημα του «ανήκειν»: αισθάνονται μέλη
της κοινότητας και του κόσμου. Ερευνούν με αυτονομία, αξιολογώντας κριτικά, συγκρίνοντας και επιλέγοντας τις πληροφορίες που τους προσφέρει το Διαδίκτυο. Βιώνουν τη χαρά
της δημιουργίας και την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους. Οι μαθητές περνούν από το «Εγώ» στο «Εμείς». Έτσι ενστερνίζονται ότι όχι μόνο «Υπάρχουν», άλλα ότι «Συν-υπάρχουν».
Το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε εύκολα να επεκταθεί και να συνεχιστεί και σε άλλα
θεματικά πεδία, όπως αυτό της Γεωγραφίας, της Βιολογίας, της Αγωγής του Πολίτη, των
Μαθηματικών κ.α. Επιπρόσθετα, μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία και σε άλλες τάξεις
του σχολείου, αφού, όπως κατέστη σαφές και από τις παρουσιάσεις των μαθητών με την
αλληλοδιδακτική μέθοδο, το ενδιαφέρον των παιδιών για το διάστημα είναι μεγάλο.
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E-portfolio (Ηλεκτρονικός φάκελος μαθητή). Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το e-portfolio ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία
Νίκου Αντωνία
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
antonianikou@gmail.com
Περίληψη
Η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και σκόπιμη λειτουργία η οποία ενσωματώνεται στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Η παραδοσιακή αξιολόγηση συχνά μας δίνει περιορισμένες ενδείξεις για την αξιολόγηση του μαθητή σε συγκεκριμένες γνώσεις και παρέχει λίγες πληροφορίες για τη διδασκαλία και την όλη διαδικασία εκμάθησης. Στο πλαίσιο
αυτής της προβληματικής τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους εναλλακτικής (ή αυθεντικής αξιολόγησης) είναι και η χρήση του Φακέλου Υλικού του Μαθητή. Μια
τέτοια εφαρμογή μπορεί να επιτρέπει τη συνεκτική παρουσίαση όλων των εργασιών ενός
μαθητή τόσο στα διάφορα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ή παρακολουθεί, όσο και
εργασιών που έχει κάνει προαιρετικά εκτός μαθημάτων. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται τμήμα έρευνας η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας του
ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ. Στόχος του επιμέρους αυτού τμήματος ήταν η διερεύνηση των απόψεων
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά στη μέθοδο αξιολόγησης eportfolio του μαθητή. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε ένας οδηγός δημιουργίας ενός e- portfolio
ο οποίος δομήθηκε πάνω σε μία ακολουθία σταδίων.
Λέξεις - κλειδιά: e-portfolio, φάκελος υλικού μαθητή, αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, στάδια
Εισαγωγή
Η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς μια διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού χαρακτήρα,
αλλά ανατροφοδοτεί την ίδια τη διδακτική πράξη. Η παραδοσιακή αξιολόγηση δίνει έμφαση στα αποτελέσματα μιας καθορισμένης και ειδικής γνώσης που καθορίζεται από την απόδοση του μαθητή σε ένα αντικειμενικό τεστ (Herman, Aschbacher & Winter, 1992). Η
προσέγγιση αυτή συχνά μας δίνει περιορισμένες ενδείξεις για την αξιολόγηση του μαθητή
σε συγκεκριμένες γνώσεις και παρέχει λίγες πληροφορίες για τη διδασκαλία και την όλη
διαδικασία εκμάθησης (Thompson, 1995). Οι παραδοσιακές δοκιμασίες απεικονίζουν μια
άλλη εικόνα της τάξης και των περιορισμένων στόχων που έχουν τεθεί (Tierney, Carter &
Desai, 1991: 26- 28).
Σύμφωνα όμως, με τους Cameron et al., (1998), η μάθηση επέρχεται όταν οι μαθητές/τριες
«σκέπτονται, λύνουν προβλήματα, κατασκευάζουν, μετασχηματίζουν, ανακαλύπτουν, δημιουργούν, αναλύουν, κάνουν επιλογές, οργανώνουν, σχεδιάζουν, εξηγούν, συζητούν και
επικοινωνούν, μοιράζονται, παρουσιάζουν, προβλέπουν, ερμηνεύουν, αξιολογούν, στοχάζονται, αναλαμβάνουν ευθύνες, αναζητούν, ρωτούν, καταγράφουν, κατακτούν νέα γνώση
και εφαρμόζουν αυτή τη γνώση σε νέες καταστάσεις». Ο πρωταρχικός σκοπός της αξιολόγησης είναι να υποστηρίζει αυτού του είδους τη μάθηση.
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Ο De Corte (1990) υποστηρίζει το σχεδιασμό αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης
που να τονίζουν ότι μάθηση σημαίνει ενεργή "κατασκευαστική" γνώση και ικανότητες στη
βάση της προηγούμενης γνώσης. Έτσι, απαιτείται ισορροπία μεταξύ της ανακαλυπτικής μάθησης και της προσωπικής διερεύνησης από τη μία και της συστηματικής διδασκαλίας και
καθοδήγησης από την άλλη. Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής τα τελευταία χρόνια έχει
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης, όπου ο
μαθητής καθορίζει ο ίδιος τους στόχους του, περιγράφοντας μαθησιακές εμπειρίες, εκτιμά
τις δυνατότητές του και κατανοεί ότι η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί μέρος της μάθησης (Baker, 1990, Herman, Aschbacher and Winter, 1992 and Lewis, 1992).
Ένας από τους πιο δημοφιλής τρόπους εναλλακτικής (ή αυθεντικής αξιολόγησης είναι και η
χρήση του Φακέλου Υλικού του Μαθητή (Kimldorf, 1994, McClure, 1997, Γεωργούσης, 1998,
κ.α.) Η χρήση του Φακέλου Υλικού του Μαθητή ως μέσου αξιολόγησης, και ειδικότερα ως
μέσου αυτοαξιολόγησης της εργασίας των μαθητών, δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να εμπλακεί στη μάθησή του, οδηγώντας τον να σκεφτεί τρόπους βελτίωσης. Ο Φάκελος Υλικού
του Μαθητή αποτελεί, επιπλέον, ένα χώρο που επιδεικνύει ο μαθητής την πρόοδό του.
Βοηθά το μαθητή να προσδιορίσει τις γνώσεις, τις ανάγκες, καθώς και τα κίνητρά του, και
να θέσει μελλοντικούς στόχους.
Ο πίνακας του Tierney και άλλων (1991) που ακολουθεί δείχνει ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της αξιολόγησης με τη χρήση φακέλων υλικού και της αξιολόγησης που στηρίζεται στα
σταθμισμένα τεστ.
Ο φάκελος υλικού

Τα σταθμισμένα τεστ

Αντιπροσωπεύει την έκταση της ανάγνω- Αξιολογούν τους μαθητές σε μια περιορισμένη
σης και γραφής που έχουν κάνει οι μαθη- έκταση εργασιών ανάγνωσης και γραφής, η
τές.
οποία μπορεί να μην ανταποκρίνεται σε ό,τι οι
μαθητές μπορούν να εκτελέσουν.
Εμπλέκει τους μαθητές στην αξιολόγηση Βαθμολογούνται με μηχανές ή από εκπαιδευτιτης προόδου τους και/ή των εργασιών κούς που η συνεισφορά τους είναι μικρή.
τους και στην καθιέρωση σκοπών μάθησης μακράς διαρκείας.
Μετράει την επίδοση κάθε μαθητή, ενώ Αξιολογούν τις ίδιες ιδιότητες όλων των μαθηεπιτρέπει την ικανοποίηση των ατομικών τών.
διαφορών των μαθητών.
Αντιπροσωπεύει μια συνεργατική προ- Η διεργασία της αξιολόγησης δεν είναι συνερσέγγιση στην αξιολόγηση.
γατική.
Ένας από τους σκοπούς του είναι η αυ- Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή δεν είναι σκοτοαξιολόγηση του μαθητή.
πός τους.
Αποσκοπεί στη βελτίωση, την προσπά- Αποσκοπούν μόνο στην επίδοση του μαθητή.
θεια και την επίδοση του μαθητή.
Συνδέει την αξιολόγηση και τη διδασκα- Διαχωρίζουν τη μάθηση, την εξέταση και τη
λία με τη μάθηση.
διδασκαλία.
Πίνακας 1
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Επιπρόσθετα ο Φάκελος Υλικού του Μαθητή βελτιώνει τη συνεργασία και την κατανόηση
δασκάλου- γονιού, αυξάνει την οικογενειακή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,
εξατομικεύει την εμπειρία εκμάθησης για να βοηθήσει κάθε παιδί να αναπτυχθεί στο δικό
του μέγιστο ποσοστό, ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων, αφήνει τον
κάθε δάσκαλο να έχει το δικό του ρυθμό και επιτρέπει στους δασκάλους να εργάζονται με
τα παιδιά ταυτόχρονα σε πολλά πεδία γνώσης (Shores and Grace, 1998).
Ηλεκτρονικός φάκελος μαθητή
Μπορεί να ειπωθεί ότι η ανάπτυξη των e- portfolios είναι η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την καταγραφή, την αποθήκευση και την ανάκτηση τέτοιων αντικειμένων
(MOSEP, 2007). Κατά συνέπεια τα e- portfolio είναι η ψηφιακή αναπαράσταση των portfolio.
"Ένα portfolio συχνά ορίζεται ως μια σκόπιμη συλλογή της δουλειάς ενός φοιτητή που παρουσιάζει την προσπάθεια, την πρόοδο και τα επιτεύγματα του σε ψηφιακή τεχνολογία,
επιτρέποντας σε αυτόν που το αναπτύσσει, να συλλέγει και να οργανώνει τα αντικείμενατεχνουργήματα του portfolio υπό πολλές μορφές μέσων (ήχο, βίντεο, γραφικά, κείμενο).
Ένα βασικό portfolio μια βάση δεδομένων ή συνδέσμους υπερκειμένου για να δείξει καθαρά τη σχέση μεταξύ προτύπων ή σκοπών, τεχνουργημάτων και κριτικής. Οι κριτικές, τα σχόλια του εκπαιδευόμενου είναι η λογική εξήγηση που συγκεκριμένα αντικείμενα- τεχνουργήματα αποδεικνύουν την επίτευξη προτύπων ή σκοπών. Ένα ηλεκτρονικό portfolio είναι
ένα κριτικό εργαλείο που επιδεικνύει την ανάπτυξη στη διάρκεια του χρόνου" (Barrett,
2004).

Εικόνα 1
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Έρευνα
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης όσον αφορά στη μέθοδο e- portfolio ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης.
Στόχοι και ερωτήματα της έρευνας
Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τη χρησιμότητα του e-portfolio επιδιώχθηκε με την παρούσα
έρευνα να καταγραφεί η γνώμη εκπαιδευτικών σχετικά με το εργαλείο αυτό και πιο συγκεκριμένα να διερευνηθεί αν και σε ποιο βαθμό:
• Η μέθοδος e- Portfolio θεωρείται χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης του μαθητή για τον διδάσκοντα
• Η μέθοδος e- Portfolio θεωρείται χρήσιμο εργαλείο αυτοαξιολόγησης του μαθητή σύμφωνα με τη γνώμη του εκπαιδευτικού
• Η μέθοδος e- Portfolio θεωρείται χρήσιμη στην εκπαιδευτική διαδικασία
Μεθοδολογία- Στάδια έρευνας
•

Σχεδίαση και δημιουργία e- portfolio

•

Εγκατάσταση του video που αφορά στο e- portfolio στην επιφάνεια εργασίας του Η/ Υ
του σχολείου από τον ερευνητή, ώστε να είναι διαθέσιμο για τους εκπαιδευτικούς να το
παρακολουθήσουν. Το video είναι μία συνοπτική παρουσίαση του e- portfolio και αναφέρεται στη δημιουργία και στη χρήση του

•

Παρακολούθηση του video από τον εκπαιδευτικό που συμμετέχει στην έρευνα- είναι
στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού να το παρακολουθήσει, εάν ο ίδιος το επιθυμεί- και
στη συνέχεια συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

•

Συγκέντρωση των ερωτηματολογίων από τον ερευνητή σε μεταγενέστερο χρόνο

•

Επεξεργασία των δεδομένων από τον ερευνητή.
Δειγματοληψία

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 35 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δάσκαλοι και όχι ειδικότητες, δείγμα που ελήφθη τυχαία.
Όργανο Μέτρησης
Το όργανο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε για τους εκπαιδευτικούς ήταν το ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε 51 ερωτήσεις και διαρθρώθηκε πάνω σε 3 άξονες : α) προσωπικό προφίλ του εκπαιδευτικού, β) αξιολόγηση portfolio και γ) ενδιαφέρον για αξιοποίηση
μεθόδου portfolio στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 1) ε-
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ρωτήσεις δομημένες όπου οι απαντήσεις δεν ήταν ελεύθερες αλλά περιορίζονταν από τις
επιλογές του ερευνητή και 2) ερωτήσεις δομημένες, αλλά απαντήσεις ανοιχτές.
Στάδια οργάνωσης του φακέλου υλικού του μαθητή
Η οργάνωση διακρίνει το φάκελο υλικού του μαθητή και καθιερώνει το σκοπό του φακέλου. Δεν είναι όμως δυνατόν να καθοριστεί μία λίστα με συγκεκριμένα στάδια για την οργάνωση ενός φακέλου υλικού του μαθητή καθώς αυτός συνδέεται άμεσα με τους σκοπούς
που εξυπηρετεί η αξιολόγηση κάθε φορά. Τα παρακάτω στάδια είναι γενικά και μπορεί κάθε εκπαιδευτικός να τα προσαρμόσει στους δικούς του εκπαιδευτικούς σκοπούς και ανάγκες (Γεωργούσης, 1998). Στάδια: 1) Προσδιορισμός των σκοπών και της εστίας του φακέλου υλικού των μαθητών, 2) Καθορισμός του γενικού περιεχομένου που πρέπει να αξιολογηθεί, 3) Η οργάνωση του φακέλου υλικού των μαθητών. Έχει να κάνει με τη μορφή και
τη δομή. Για την ανάπτυξη του e- Portfolio επιλέξαμε ένα λογισμικό μορφής wiki, συγκεκριμένα το bpworks. Το λογισμικό Wiki είναι ένας τύπος λογισμικού συνεργασίας, που επιτρέπει στις ιστοσελίδες να δημιουργηθούν και να εκδοθούν μέσα από ένα κοινό web
browser.

Εικόνα 2
4) Η χρήση του φακέλου υλικού του μαθητή στην πράξη, 5) Κριτήρια αξιολόγησης του
φακέλου υλικού των μαθητών (Τα κριτήρια αξιολόγησης (criteria) και το συνεχές των διαβαθμίσεων της ποιότητας (standards) των μαθητικών εργασιών αποτελούν χαρακτηριστικές
ιδιότητες του πιο διαδεδομένου εργαλείου αυτο- και ετερο- αξιολόγησης του φακέλου εργασιών, που στην αγγλική βιβλιογραφία καλείται rubric και την αποδίδουμε στα ελληνικά
ως κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων. Κριτήρια αξιολόγησης είναι οι προδιαγραφές που
θα καθοριστούν ώστε να χαρακτηριστεί μια εργασία άρτια και πετυχημένη, 6) Η αξιολόγηση των θεμάτων του φακέλου υλικού των μαθητών, 7) Η διαφύλαξη των φακέλων υλικού
του μαθητή
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Αποτελέσματα
Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς (66%) συμφωνούν ότι ο τρόπος αξιολόγησης
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι ενδεδειγμένος τρόπος, ώστε να εξυπηρετεί τις
ανάγκες του κάθε μαθητή. Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών και τη συζήτηση
που πιθανόν οι εκπαιδευτικοί κάνουν μαζί τους ατομικά ή μέσα στην τάξη μόνο των 1/3 των
εκπαιδευτικών αναφέρεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ περίπου το 1/10 ποτέ. Για
την αυτοαξιολόγηση και συγκεκριμένα για τις προτάσεις αυτοαξιολόγησης που υπάρχουν
στα διδακτικά εγχειρίδια σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν αυτήν την διαδικασία στο
μάθημά τους, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Το 12% των εκπαιδευτικών που δε
χρησιμοποιεί τα φύλλα αξιολόγησης θεωρούν ότι ο παραπάνω τρόπος «δεν εκπληρώνει
όλους τους στόχους της αυτοαξιολόγησης». Επίσης αναφέρουμε ότι το 1/3 των εκπαιδευτικών δίνει βαρύτητα για την αξιολόγηση πρώτον στις επιδόσεις του στα μαθήματα με βάση
τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος και δεύτερον σύμφωνα με τις ευκαιρίες που
παρέχονται από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον και με τον ατομικό του τρόπο και ρυθμό ανάπτυξης. Τέλος ο έλεγχος γνώσεων από τον εκπαιδευτικό με τη μορφή τεστ
γίνεται κυρίως και με δύο είδη ασκήσεων, ανοιχτών και κλειστών, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν ασκήσεις κλειστού τύπου (24%) και μόνο το 12 % των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν ασκήσεις μόνο ανοιχτού τύπου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τη μέθοδο αξιολόγησης
portfolio, αλλά την χρησιμοποιεί στην αξιολόγηση ένα ποσοστό 77%, ενώ ένα 23%, σημαντικό ποσοστό, των ερωτηθέντων δίνει αρνητική απάντηση. Είναι θετικό ότι τη μέθοδο
portfolio δεν την χρησιμοποιούν μόνο ως μία μορφή αρχείου, ώστε να είναι διαθέσιμες οι
πληροφορίες για κάθε μαθητή στους γονείς και στο σχολικό σύμβουλο ή ως πηγή ενημέρωσης σε άλλους για παράδειγμα σε γονείς, σε άλλους δασκάλους, στο σχολικό σύμβουλο,
αλλά θεωρούν αυτή τη μέθοδο βοηθητική «επειδή συμβάλλει σημαντικά στην ορθολογική
διαμόρφωση της εικόνας και της πορείας κάθε μαθητή», αφού και το 74% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι οι καταχωρήσεις του μαθητή στο e- portfolio δείχνουν την πρόοδο του
μαθητή, διότι μπορούν να προσαρμοστούν στους εξατομικευμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς και να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμορφωτική αξιολόγηση. Σχετική με την προηγούμενη διαπίστωση είναι και η εξής: η μέθοδος e- portfolio βοηθά ιδιαίτερα μαθητές με
διαφορετικές ανάγκες μάθησης. Επιπρόσθετα η μέθοδος αξιολόγησης e- portfolio παρέχει
πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο αξιολόγησης. Σημαντική επίσης είναι και μία ακόμη
λειτουργία που προσφέρει η μέθοδος portfolio και έχει να κάνει με τη συνεργασία μαθητήδιδάσκοντα, αλλά και στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, καθώς ενισχύει τη συνεργατική
μάθηση. Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η μέθοδος αυτή ενθαρρύνει
τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Η μέθοδος portfolio όμως θεωρείται
σύμφωνα με τη γνώμη των ερωτηθέντων βοηθητική και για το μαθητή και αυτό γιατί «ο
μαθητής έχει ξεκάθαρη συνολική εικόνα για τις εργασίες του έχοντας εύκολη πρόσβαση σε
αυτές». Επίσης «ο μαθητής μαθαίνει στην οργανωτικότητα, να ταξινομεί δηλαδή τη δουλειά
του στο φάκελό του», γεγονός που τον εμπλέκει πιο ενεργά στη μάθησή του. Όσον αφορά
στην αυτοαξιολόγηση η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών μας οδηγεί στην διαπίστωση ότι ένα e- portfolio ωθεί το μαθητή να εμπλακεί στην αξιολόγηση της προόδου
του, αφού το e- portfolio σύμφωνα με τη γνώμη των εκπαιδευτικών είναι και χρήσιμο εργα-
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λείο παρατήρησης της προόδου του από τον ίδιο το μαθητή. Δύο σημεία τα οποία επισημαίνουν οι ερωτηθέντες και στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι τα εξής: οι
φάκελοι υλικού τονίζουν τα θετικά στοιχεία του μαθητή παρά τις αδυναμίες του και είναι
πολύ πιθανόν οι μαθητές που δεν έχουν βοήθεια από το σπίτι να βρίσκονται σε μειονεκτική
θέση. Όπως επίσης και ότι με αυτήν τη μέθοδο είναι δυνατό να αμφισβητηθεί η γνησιότητα των εργασιών του μαθητή, σημείο που τονίζουν ερωτηθέντες ως αδυναμία του φακέλου
υλικού του μαθητή μαζί με: «τη δυσκολία στη συστηματική τήρησή του, πολλές φορές λόγω
φόρτου εργασίας και την ελλειπή κατάρτιση των εκπαιδευτικών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συγκεκριμένα σε τέτοιου είδους προγράμματα». Ως τρόπους αντιμετώπισης
των παραπάνω προβλημάτων προτείνουν οι ερωτηθέντες: «επιμόρφωση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γραμματειακή υποστήριξη για να καταχωρούνται τα στοιχεία των μαθητών, δημιουργία μίας φόρμας ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου portfolio”.
Ενώ σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τη μέθοδο Φακέλου Υλικού του Μαθητή, αρκετοί από αυτούς δεν γνωρίζουν την ηλεκτρονική μορφή της παραπάνω μεθόδου, καθώς
63% από αυτούς απαντούν «ναι» και 37%, σημαντικό μέρος αυτών, απαντούν αρνητικά. Σε
αυτήν την κλίμακα κυμαίνονται και τα παρακάτω ποσοστά: το 71% απαντούν θετικά στη
χρήση της μεθόδου e- portfolio και 29% απαντούν αρνητικά, 69% δηλώνουν «ναι» και 31%
δηλώνουν «όχι» στο σχεδιασμό ενός e- porfolio. Δηλαδή αν οι ερωτηθέντες «θα επιχειρούσαν να δημιουργήσουν ένα e- portfolio και αυτό γιατί με τη χρήση του διαδικτύου, δυνατότητα που προσφέρει ένα e-portfolio, μπορεί ο φάκελος υλικού του μαθητή να εμπλουτιστεί,
καθώς επίσης και να οργανωθεί καλύτερα». Όσον αφορά την τεχνική υποδομή των σχολείων είναι θετικό ότι υπάρχει ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Σχετικά με την οργάνωση μίας
βάσης e- portfolio στο σχολείο οι μισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ουδέτεροι. Το ίδιο ισχύει και για τη συμβολή του e- portfolio στη βελτίωση του μαθητή σχετικά με το πόσο βοηθητική είναι η μέθοδος φακέλου υλικού του μαθητή,
αλλά και για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε μαθητές με διαφορετικές ανάγκες
μάθησης, δηλαδή οι μισοί εκπαιδευτικοί από τους ερωτηθέντες δίνουν θετική απάντηση.
Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που παρακολούθησε το βίντεο που ήταν εγκατεστημένο και
αφορούσε στην παρουσίαση ενός e- portfolio (66%) είναι ενθαρρυντικό και δείχνει ότι το
1/3 των ερωτηθέντων βρίσκουν το e- portfolio «καλή ιδέα για εφαρμογή στην τάξη, για αξιολόγηση και οργάνωση γραπτών δραστηριοτήτων των παιδιών». Επιπλέον ως δυνατότητες ενός e- portfolio οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν «τη καλύτερη αξιολόγηση, τη συμμετοχή
του παιδιού σε αυτήν, την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων και των ελλείψεων του
παιδιού και την καλύτερη διδασκαλία».
Συμπέρασμα
Οι φάκελοι υλικού των μαθητών προφανώς διαθέτουν έναν αριθμό πλεονεκτημάτων τα
οποία το καθιστούν ως ένα δυναμικό μηχανισμό αξιολόγησης της προόδου και της ανάπτυξης του μαθητή.
Το τυπικό μοντέλο διδασκαλίας δίνει τη θέση του στις εναλλακτικές μεθόδους μάθησης. Σε
κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και το μοντέλο της τάξης αμφισβητείται, γιατί δίνεται περισσότερη έμφαση και ουσία στη γνώση που αποκτά το άτομο μέσω των κοινωνικών ομάδων
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στις οποίες ανήκει, μέσω της εργασίας του και μέσω άλλων προσωπικών δικτύων μάθησης.
Η μάθηση θεωρείται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Η τυπική εκπαίδευση αποτελεί
ένα μόνο στάδιο μάθησης. Η μάθηση συνεχίζεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, γι’ αυτό και γίνεται λόγος για την δια βίου μάθηση. Τα σχολεία αποδίδουν βαθμούς για να αποδείξουν την επάρκεια των γνώσεων. Η μάθηση όμως μέσα από τις εμπειρίες της ζωής δημιουργεί αντικείμενα- τεχνουργήματα. Η δυνατότητα να περιληφθούν τα αντικείμενα – τεχνουργήματα αυτά σε ένα portfolio, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την ανάπτυξή τους. Οι ανάγκες των μαθητών αναγνωρίζονται κάτω από το πρίσμα του κοινωνικού
αντίκτυπου που έχει η τεχνολογία σήμερα. Ο John Seely Brown περιγράφει τους νέους ως
πολυεπεξεργαστές που σκέφτονται πολυνηματικά (όχι γραμμικά) και είναι άνετοι με τα
διάφορα μέσα (Brown, 2002). Τα e- portfolios μπορούν να γίνουν τόσο οικεία τους νέους
ανθρώπους, όσο ήταν τα τετράδια στις παλιότερες γενιές. Η μέθοδος αυτή σίγουρα δεν θα
λύσει τα προβλήματα της αξιολόγησης, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο σε ένα βαθυστόχαστο και περιεκτικό πρόγραμμα μέτρησης και αξιολόγησης.
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Michael Faraday. Όταν οι νέες τεχνολογίες συναντούν την ανθρώπινη διανόηση.
Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου.
Κυριακόπουλος Νικόλαος
Φυσικός Μ.Sc.
nkyriak@gmail.com
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο που αφορά στο μάθημα της Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου. Η συγκεκριμένη
εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει έναν τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν τα
Συστήματα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (στη συνέχεια Σ.Σ.Λ.Α.) κατά την εφαρμογή
ενός διδακτικού σεναρίου για τη διδασκαλία του νόμου του Faraday. Τα Σ.Σ.Λ.Α. αποτελούνται συνήθως από έναν καταγραφέα πειραματικών δεδομένων, στον οποίο προσαρμόζονται ανάλογα με το πείραμα κατάλληλοι αισθητήρες. Έτσι οι πειραματικές μετρήσεις που
λαμβάνονται από τους αισθητήρες αποθηκεύονται στον καταγραφέα, ή στον συνδεμένο με
αυτόν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο καταγραφέας επικοινωνεί με τον υπολογιστή μέσω κατάλληλου λογισμικού. Τελικά αυτό που επιτυγχάνεται είναι να έχουμε μια σύγχρονη λήψη
και απεικόνιση των πειραματικών μετρήσεων σε αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. Στο
συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο οι μαθητές εκτελώντας κλασικά πειράματα ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, λαμβάνουν πειραματικές μετρήσεις μέσω του Σ.Σ.Λ.Α. και αφού τις επεξεργαστούν καθοδηγούνται ώστε να προσεγγίσουν ποσοτικά το νόμο του Faraday (Ιωάννου κ.α., 1999). Στη συνέχεια της εργασίας αναλύεται το διδακτικό σενάριο (σχέδιο μαθήματος, φύλλο εργασίας, πειράματα, επεξεργασία μετρήσεων και συμπεράσματα), προτείνονται κάποιες προεκτάσεις της συγκεκριμένης διδασκαλίας και διατυπώνονται κάποιοι
γενικότεροι προβληματισμοί σε σχέση με την ένταξη των Σ.Σ.Λ.Α. στη διδακτική πράξη.
Λέξεις - κλειδιά: Φυσική, Faraday, Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή, Συστήματα Συγχρονικής
Λήψης και Απεικόνισης
Εισαγωγή
Το 1831 ο Άγγλος Michael Faraday διατύπωσε το νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής
που τιμής ένεκεν φέρει το όνομά του και διατυπώνεται ως εξής:
«Η ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή Ε που δημιουργείται σε ένα πηνίο είναι ανάλογη
με το ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής ΔΦ/Δt που διαρρέει το πηνίο και ανάλογη με
ΔΦ
τον αριθμό Ν των σπειρών του πηνίου δηλαδή: Ε = − Ν
(1) »
Δt
Το αρνητικό πρόσημο στη σχέση (1) ερμηνεύεται από τον κανόνα του Lenz (Ιωάννου κ.α.,
1999).
Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής θεωρείται από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του 19ου αιώνα, αφού οι άνθρωποι βρήκαν τον τρόπο να παράγουν άφθονη ηλεκτρική ενέργεια. Ο Faraday στον οποίο ιστορικά αποδίδεται η ανακάλυψη του φαινομέ-
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νου, ερμήνευσε τα εμπειρικά δεδομένα αφού με τα μάτια της αφαιρετικής του σκέψης
μπόρεσε να δει αόρατες γεωμετρικές επιφάνειες να διαπερνώνται από αόρατες δυναμικές γραμμές! Οι παραπάνω λόγοι πλέον καθιστούν από τη μια το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής ένα από τα σπουδαιότερα διδακτικά αντικείμενα και από την άλλη
μια από τις δυσκολότερες διδακτικές προσεγγίσεις (Κασσέτας, 2004).
Ο σκοπός του διδακτικού σεναρίου που αναπτύσσεται στη συγκεκριμένη εργασία, είναι οι
μαθητές καθοδηγούμενοι μέσα από μια σειρά πειραμάτων με το Σ.Σ.Λ.Α. να διαπιστώσουν
τη σχέση (1) και να διατυπώσουν το νόμο του Faraday. Το Σ.Σ.Λ.Α. που χρησιμοποιείται στο
συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελείται από έναν αισθητήρα ηλεκτρικής τάσης και
έναν αισθητήρα έντασης μαγνητικού πεδίου που προσαρμόζονται στον καταγραφέα MultiLog. Στο MultiLog αποθηκεύονται οι πειραματικές μετρήσεις που λαμβάνονται κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων. Το MultiLog συνδέεται με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον οποίο επικοινωνεί μέσω του λογισμικού MultiLab. Με τη βοήθεια του λογισμικού γίνεται
αφενός η γραφική απεικόνιση των πειραματικών μετρήσεων και αφετέρου η παραπέρα
μαθηματική επεξεργασία των πειραματικών τιμών και των γραφικών παραστάσεων (Αμαξοτεχνική ΑΕΒΕ, 1999).
Διδακτικό σενάριο
Σχέδιο μαθήματος
Διδακτικοί στόχοι:
Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει:
1. Να εξάγουν τη μαθηματική σχέση που εκφράζει το νόμο του Faraday.
2. Να διατυπώσουν το νόμο του Faraday.
3. Να πραγματοποιήσουν απλά πειράματα ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής και να χειριστούν
το Σ.Σ.Λ.Α. εργαζόμενοι σε ομάδες.
4. Να επεξεργαστούν μαθηματικά τις πειραματικές μετρήσεις μέσω κατάλληλου λογισμικού
(Ιωάννου κ.α., 1999).
Διδακτική μεθοδολογία:
Καθοδηγούμενη ανακάλυψη (Αρναουτάκης κ.α., 2005)
Εκτιμώμενη διάρκεια διδασκαλίας:
Δύο διδακτικές ώρες.
Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών:
Για τη συγκεκριμένη διδασκαλία οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ως προαπαιτούμενες γνώσεις:
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- Τις έννοιες/μεγέθη ηλεκτρική τάση, ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ), ένταση ηλεκτρικού
ρεύματος, ένταση μαγνητικού πεδίου, μαγνητική ροή και τις αντίστοιχες μονάδες μέτρησής
τους.
- Την ποιοτική προσέγγιση του φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής (Κυριακόπουλος, 2014).
- Τη χάραξη και μαθηματική επεξεργασία γραφικών παραστάσεων.
Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή:
Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) με τον
εξής υλικοτεχνικό και εργαστηριακό εξοπλισμό:
- Ένα Σ.Σ.Λ.Α. που αποτελείται από έναν αισθητήρα ηλεκτρικής τάσης, έναν αισθητήρα έντασης μαγνητικού πεδίου, ένα καταγραφέα MultiLog και ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή στον
οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό MultiLab.
- Ένας βιντεοπροβολέας.
- Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά ομάδα εργασίας, στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό MultiLab.
- Μια βιντεοκάμερα.
- Τέσσερα πηνία ίδιου μήκους και εμβαδού διατομής με 300, 600, 1.200 και 24.000 σπείρες
το καθένα αντίστοιχα, ένας (ισχυρός) ραβδόμορφος μαγνήτης και καλώδια σύνδεσης.
- Σύστημα κατακόρυφης ταλάντωσης του ραβδόμορφου μαγνήτη, αποτελούμενο από χυτοσιδερένια βάση, μεταλλικό στύλο, ελατήριο και μάζα 1Kg.
- Ένα φύλλο εργασίας.
Οργάνωση της τάξης και διαχείριση διδακτικού χρόνου:
Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων και δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά
(Ματσαγγούρας, 2005). Κατά την πρώτη διδακτική ώρα ο διδάσκων παρουσιάζει στους μαθητές τον τρόπο λειτουργίας ενός Σ.Σ.Λ.Α. και περιγράφει τις συναρμολογημένες πειραματικές διατάξεις από τις οποίες θα γίνει η συλλογή των πειραματικών δεδομένων. Επίσης ο
διδάσκων προχωράει και στην εκμάθηση του λογισμικού MultiLab προς τους μαθητές του,
ακολουθώντας έτσι μια ολιστική προσέγγιση του θέματος (ΙΤΥ, 2010). Άλλωστε ο στόχος στο
συγκεκριμένο σενάριο είναι η όποια μαθηματική επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων να γίνει μέσω του λογισμικού.
Στα ΣΕΦΕ των περισσοτέρων Γενικών Λυκείων υπάρχει μόνο ένα Σ.Σ.Λ.Α.. Έτσι κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα κάθε ομάδα περνάει κυκλικά από την πειραματική διάταξη, πραγματοποιεί τα πειράματα που περιγράφονται στο φύλλο εργασίας, καταγράφει και αποθηκεύει
τις μετρήσεις της σε κατάλληλο αρχείο και τις μεταφέρει με ένα usb stick από τον υπολογι-
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στή του Σ.Σ.Λ.Α. στο δικό της υπολογιστή για παραπέρα επεξεργασία. Μάλιστα το λογισμικό
MultiLab δίνει τη δυνατότητα της βιντεοσκόπησης των πειραμάτων, ώστε οι μαθητές να
παρακολουθούν στο μέλλον σε επίπεδο “play back” το πείραμα, τη λήψη και καταχώρηση
των μετρήσεων σε κατάλληλο πίνακα και τη γραφική απεικόνιση τους. Τέλος οι ομάδες καθοδηγούμενες από το φύλλο εργασίας επεξεργάζονται τις μετρήσεις τους, εξάγουν τα συμπεράσματά τους και τα ανακοινώνουν στην ολομέλεια, ώστε να γίνει και η κατάλληλη ανατροφοδότηση.
Φύλλο εργασίας
Δραστηριότητες:
1. Κατά τη 1η δραστηριότητα οι μαθητές κάθε ομάδας θα χρησιμοποιήσουν την πειραματική διάταξη που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 1 (Αρναουτάκης κ.α., 2005). Στο Σ.Σ.Λ.Α.
που είναι προσαρμοσμένο στη συγκεκριμένη πειραματική διάταξη, οι συνδέσεις και οι
ρυθμίσεις πρέπει να είναι ως εξής (Παπαμιχάλης & Παληός, 2006):
Καταγραφέας MultiLog:
Στην είσοδο PORT Ι/01 συνδέουμε τον αισθητήρα ηλεκτρικής τάσης (VOLTAGE) ο οποίος
λαμβάνει τιμές ηλεκτρεγερτικής δύναμης. Στην είσοδο PORT Ι/02 συνδέουμε τον αισθητήρα
έντασης μαγνητικού πεδίου (MAGNET-L) ο οποίος λαμβάνει τιμές έντασης του μαγνητικού
πεδίου στο εσωτερικό του πηνίου.
Λογισμικό MultiLab:
Ρυθμός δειγματοληψίας: 100μετρήσεις/sec.
Χρόνος καταγραφής: 20sec.
Σκανδαλισμός: Μη ενεργός.

Εικόνα 1: Πειραματική διάταξη.
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Ένας μαθητής από την πρώτη ομάδα πατάει στο MultiLab το πλήκτρο έναρξη (RUN) ενώ
κάποιος άλλος μετακινεί το ραβδόμορφο μαγνήτη κατά μήκος του άξονα του ακίνητου πηνίου 24.000 σπειρών ως εξής: «πλησίασμα - ακινητοποίηση - απομάκρυνση - αλλαγή πολικότητας - πλησίασμα - ακινητοποίηση - απομάκρυνση κ.ο.κ.». Παράλληλα με την πραγματοποίηση του πειράματος εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή και το παρακάτω διάγραμμα 1.

Διάγραμμα 1: Γραφική απεικόνιση της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε στο πηνίο έναντι του
χρόνου t (κόκκινη καμπύλη) και της έντασης του μαγνητικού πεδίου Β στο εσωτερικό του
πηνίου έναντι του χρόνου t (μπλε καμπύλη).
Στο διάγραμμα 1 εμφανίζονται δυο γραφικές παραστάσεις, της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε
στα άκρα του πηνίου έναντι του χρόνου t (κόκκινη καμπύλη) και της έντασης του μαγνητικού πεδίου Β στο εσωτερικό του πηνίου έναντι του χρόνου t (μπλε καμπύλη). Μέσω ενός
βιντεοποροβολέα μπορούν να παρακολουθούν όλοι οι μαθητές τη συγχρονική λήψη και
απεικόνιση των πειραματικών μετρήσεων στο διάγραμμα 1. Αφού γίνει η λήψη των μετρήσεων, οι μαθητές της συγκεκριμένης ομάδας παίρνουν τις μετρήσεις με ένα usb stick από
τον υπολογιστή του Σ.Σ.Λ.Α. και τις μεταφέρουν στον υπολογιστή τους όπου και θα γίνει η
περεταίρω επεξεργασία. Κυκλικά περνάνε όλες οι ομάδες από την πειραματική διάταξη και
παίρνουν τις μετρήσεις τους.
2. Στη 2η δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα 1, με βάση την επεξεργασία του διαγράμματος 1. Συγκεκριμένα κάθε μέγιστη τιμή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε (κορυφές 1-7 στο διάγραμμα 1) αντιστοιχεί σε μια χρονική στιγμή
κατά την οποία στην καμπύλη Β-t υπάρχει σημείο καμπής. Για τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή οι μαθητές υπολογίζουν την κλίση της καμπύλης (ΔB/Δt) με τις δυνατότητες που
τους παρέχει το λογισμικό MultiLab.
E(V)
-ΔB/Δt(mT/s)
0
0
1,029
3,91
1,127
4,30
0,931
3,52
0,539
1,95
0,833
3,23
0,882
3,40
0,784
3,35
Πίνακας 1: Πίνακας πειραματικών δεδομένων.
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3. Στη 3η δραστηριότητα οι μαθητές σχεδιάζουν τη γραφική παράσταση της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε έναντι του αρνητικού ρυθμού μεταβολής της έντασης του μαγνητικού πεδίου –ΔΒ/Δt (διάγραμμα 2), από την οποία συμπεραίνουν ότι τα δυο μεγέθη είναι μεταξύ
τους ανάλογα. Μάλιστα για συγκεκριμένη θέση του αισθητήρα εντός του πηνίου αποδεικνύεται ότι ο μετρούμενος ρυθμός μεταβολής της έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι
ανάλογος του ρυθμού μεταβολής της ολικής μαγνητικής ροής με ποσοστό σφάλματος μικρότερο του 10% (Παπαμιχάλης κ.α., 2006). Έτσι οι μαθητές καθοδηγούνται στο να διαπιστώσουν ότι η ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε είναι ανάλογη με τον αρνητικό ρυθμό μεταβολής
της μαγνητικής ροής -ΔΦ/Δt.

Διάγραμμα 2: Γραφική παράσταση της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε έναντι του αρνητικού
ρυθμού μεταβολής της έντασης του μαγνητικού πεδίου –ΔΒ/Δt.
4. Στην 4η δραστηριότητα οι μαθητές κάθε ομάδας θα χρησιμοποιήσουν την πειραματική
διάταξη που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 2 (Αρναουτάκης κ.α., 2005). Στο Σ.Σ.Λ.Α. που
είναι προσαρμοσμένο στη συγκεκριμένη πειραματική διάταξη, οι συνδέσεις και οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι ως εξής:
Καταγραφέας MultiLog:
Στην είσοδο PORT Ι/01 συνδέουμε τον αισθητήρα ηλεκτρικής τάσης (VOLTAGE) ο οποίος
λαμβάνει τιμές ηλεκτρεγερτικής δύναμης.
Λογισμικό MultiLab:
Ρυθμός δειγματοληψίας: 100μετρήσεις/sec.
Χρόνος καταγραφής: 10sec.
Σκανδαλισμός: Μη ενεργός.

Εικόνα 2: Πειραματική διάταξη.
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Ένας μαθητής από την πρώτη ομάδα πατάει στο MultiLab το πλήκτρο έναρξη(RUN) ενώ κάποιος άλλος θέτει σε κατακόρυφη ταλάντωση το ραβδόμορφο μαγνήτη πάνω από το πηνίο
των 300 σπειρών. Αφού λάβουν τη σειρά μετρήσεων οι μαθητές επαναλαμβάνουν το ίδιο
πείραμα για τα υπόλοιπα τρία πηνία 600, 1.200 και 24.000 σπειρών αντίστοιχα. Στο πείραμα αυτό δίνεται πολύ μεγάλη προσοχή ώστε η ταλάντωση του μαγνήτη να γίνεται κάθε φορά με το ίδιο πλάτος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο ίδιος ρυθμός μεταβολής μαγνητικής ροής (ΔΦ/Δt) και στα τέσσερα πηνία. Στο διάγραμμα 3 φαίνονται οι τέσσερεις γραφικές παραστάσεις της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε έναντι του χρόνου t. Κάθε γραφική παράσταση αντιστοιχεί σε ένα από τέσσερα διαφορετικά πηνία.

Διάγραμμα 3: Οι τέσσερεις γραφικές παραστάσεις της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε στα άκρα
της συνδεσμολογίας έναντι του χρόνου t. Κάθε γραφική παράσταση αντιστοιχεί σε ένα από
τέσσερα διαφορετικά πηνία.
5. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές με βάση το διάγραμμα 3, καταγράφουν στον πίνακα 2 τις τιμές που αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε συναρτήσει
του αριθμού των σπειρών του κάθε πηνίου.
Ν (αριθμός σπειρών)
Ε(V)
0
0
300
0,018
600
0,042
1.200
0,099
24.000
1,808
Πίνακας 2: Πίνακας πειραματικών δεδομένων.
6. Στην 6η δραστηριότητα οι μαθητές σχεδιάζουν τη γραφική παράσταση της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε έναντι του αριθμού Ν των σπειρών (διάγραμμα 4) από την οποία συμπεραίνουν ότι τα δυο μεγέθη είναι μεταξύ τους ανάλογα.

Διάγραμμα 4: Γραφική παράσταση της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε έναντι του αριθμού των
σπειρών των πηνίων.
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7. Στην 7η και τελευταία δραστηριότητα οι ομάδες καλούνται να συνδυάσουν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν στις δραστηριότητες 3 και 6 και να διατυπώσουν τόσο το νόμο
του Faraday όσο και την αντίστοιχη μαθηματική σχέση.
Προεκτάσεις της διδασκαλίας
Η διδασκαλία της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής εμπεριέχει όχι μόνο την ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση του φαινομένου αλλά και τις εφαρμογές του. Επίσης προβλέπεται να διδάσκεται και ο κανόνας του Lenz, καθώς και τα φαινόμενα της αμοιβαίας επαγωγής και αυτεπαγωγής (Ιωάννου κ.α., 1999). Έτσι ως επόμενος στόχος τίθεται η επέκταση της αξιοποίησης του Σ.Σ.Λ.Α. σε όλα τα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα που εμπεριέχονται στην ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Μάλιστα με βάση το διάγραμμα 1 μπορούμε να καθοδηγήσουμε
τους μαθητές ώστε να εξάγουν εύκολα το κανόνα του Lenz.
Γενικότεροι προβληματισμοί – Επίλογος
Τα Σ.Σ.Λ.Α. αποτελούν μια ξεχωριστή περίπτωση ένταξης νέων τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη, αφού η αξιοποίησή τους ξεφεύγει από τη φιλοσοφία των περισσοτέρων διδακτικών
εργαλείων ΤΠΕ όπως π.χ. τα προγράμματα προσομοίωσης, οι εγκυκλοπαίδειες γνώσης, το
διαδίκτυο κλπ. Συγκεκριμένα τα Σ.Σ.Λ.Α. απαιτούν έναν υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό και η φιλοσοφία της διδακτικής τους αξιοποίησης είναι οι μαθητές να πάρουν μετρήσεις και να τις επεξεργαστούν ακόμα και στο σπίτι τους. Ουσιαστικά αυτός ο τρόπος εργασίας είναι ένας προθάλαμος στον τρόπο εργασίας που θα συναντήσουν οι μαθητές στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι η ένταξη των Σ.Σ.Λ.Α. στη διδακτική πράξη ενδείκνυται για
μαθητές μεγαλύτερων τάξεων (κυρίως μαθητές Λυκείου), οι οποίοι έχουν μια σχετική εμπειρία τόσο στις νέες τεχνολογίες όσο και στη μαθηματική επεξεργασία πειραματικών δεδομένων και γραφικών παραστάσεων. Βέβαια αν δοθεί η κατάλληλη προσοχή, τα Σ.Σ.Λ.Α.
μπορούν να ενταχθούν ακόμα και στη διδασκαλία σε μικρότερες τάξεις όπου η λήψη μετρήσεων αφορά κυρίως σε φαινόμενα που εξελίσσονται είτε πολύ γρήγορα είτε πολύ αργά.
Στην περίπτωση αυτή ο διδάσκων θα πρέπει να περιορίζεται σε απλή επίδειξη του συστήματος και των πειραμάτων, με βασικό στόχο οι μαθητές να διαπιστώσουν ότι οι γραφικές
παραστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης ενός φαινομένου.
Η ένταξη και αξιοποίηση των Σ.Σ.Λ.Α. στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών καθώς και το
ομαδοσυνεργατικό πνεύμα εργασίας στη σχολική τάξη αναδεικνύουν νέες διδακτικές πρακτικές για την οικοδόμηση της γνώσης, οι οποίες θέτουν στο κέντρο το μαθητή που ερευνά
και ανακαλύπτει και καθιστούν τον καθηγητή καθοδηγητή και εμψυχωτή (Ματσαγγούρας,
2005). Άλλωστε σε ένα νέο σχολείο απαλλαγμένο από την στείρα απομνημόνευση και την
πολυδαίδαλη ασκησιολογία, θα πρέπει να αναδεικνύονται όλες οι καινοτόμες προσπάθειες
που λαμβάνουν υπόψη τους τα σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και τις αρχές της παιδαγωγικής και διδακτικής επιστήμης.
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Περίληψη

Ένας τρόπος για να φτάσουν οι μαθητές στην ανακαλυπτική - ερευνητική μάθηση με τη βοήθεια του διαδικτύου είναι η προσέγγιση του Webquest, μιας δραστηριότητας κατευθυνόμενης διερεύνησης, όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας. Μέσα από την ιστοαναζήτηση, οριοθετείται η δραστηριότητα των μαθητών και δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια της αναλυτικής και
κριτικής τους σκέψης, παρά στην απλή αναζήτηση της πληροφορίας. Παράλληλα, μέσα από
καλές πρακτικές στο σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, όπως η χρήση του
παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία, η χρήση ρουμπρικών, προσομοίωσης και λογισμικού οπτικοποίησης προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος, βελτιστοποιούνται τα προσδοκώμενα από μια εκπαιδευτική παρέμβαση. Ως δείγμα
αναφοράς των παραπάνω, παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο ιστοαναζήτησης, με
τίτλο «Ηφαίστεια», που απευθύνεται σε μαθητές της Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου και
εμπεριέχει τα προαναφερθέντα στοιχεία.
Λέξεις - κλειδιά: Ανακαλυπτική μάθηση, webquest, κίνητρα, ρουμπρίκα αξιολόγησης
Εισαγωγή
Η μάθηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα στενά πλαίσια της κατάκτησης γνώσεων,
αλλά οφείλει να αναπτύσσει σ’ αυτόν που μαθαίνει τη δυνατότητα να προχωρεί παραπέρα
μόνος του. Η ανακαλυπτική μάθηση χαρακτηρίζεται ως μια διαδικασία πρόσκτησης γενικών
γνώσεων που υπόκεινται σε επεξεργασία, μετασχηματισμό και τέλος στην εφαρμογή τους
σε νέες καταστάσεις (Ελληνιάδου, Κλεφτάκη, & Μπαλκίζας, 2008). Σύμφωνα με τη θεωρία
αυτή, η μάθηση έχει ενεργητικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου η δραστηριοποίηση του ατόμου και η απόκτηση ικανοτήτων στην επίλυση προβλημάτων επιτυγχάνονται διαμέσου της
ενεργητικής αντιπαράθεσης του ατόμου με προβληματικές καταστάσεις (Bruner, 1966).
Με τη μάθηση μέσω της ανακάλυψης, προάγεται η αρχή της δόμησης της γνώσης, αφού ο
μαθητής μαθαίνει τεχνικές και τρόπους αναζήτησης και διείσδυσης στις σχέσεις των πραγμάτων. Αυξάνονται οι διανοητικές ικανότητες και το επίπεδο προσδοκίας του εκπαιδευόμενου για επιτυχία, αναπτύσσεται η «γνωστική στρατηγική» και η δημιουργική σκέψη. Πάνω
από όλα, ο μαθητής είναι σε θέση να θυμάται αυτά που μαθαίνει· μπορεί εύκολα να τα ανακαλεί, γιατί τα έχει οργανώσει και κωδικοποιήσει με το δικό του τρόπο. Οι επεξεργαζόμενες γνώσεις είναι πιο σταθερές και ανακαλούνται ταχύτερα και ευκολότερα.
Το webquest στη θεωρία
Η έννοια του webquest αναπτύχθηκε το 1995 από τον Bernie Dodge σε συνεργασία με τον
Tom March. Η «ιστοεξερεύνηση» είναι μια δραστηριότητα κατά την οποία οι περισσότερες
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ή όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες αντλούνται από τον ιστό
(Dodge B. , 1995). Η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς την επεξεργασία και
την οικοδόμηση της νέας γνώσης (Yoder, 2005). Τα webquests σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας παρά
στην απλή αναζήτηση της (Benz, 2001), ενώ παράλληλα, οδηγούν τους μαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και την κριτική τους ικανότητα. Κινητοποιούν ταυτόχρονα και αναδεικνύουν νέες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που δε στηρίζονται στην
απομνημόνευση, αλλά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές:
• Συνθέτουν πληροφορίες, εκφράζουν υποθέσεις, αναζητούν δρόμους για την επίλυση
προβλημάτων, εξάγουν συμπεράσματα, φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.
• Συνεργάζονται, θέτοντας υπό το συνεχή έλεγχο της ομάδας το περιεχόμενο της μάθησης.
• Γίνονται οι ίδιοι υπεύθυνοι για το μαθησιακό αποτέλεσμα της δραστηριότητας τους.
• Αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες μαθαίνοντας να συζητούν, να χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους έκφρασης, να δομούν προσωπικές σχέσεις.
• Αναλύουν, αναστοχάζονται, αξιολογούν τα ευρήματα και τις εμπειρίες που αποκόμισαν,
δίνοντας έμφαση τελικά όχι μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά κυρίως στην αξία της διαδικασίας στη δόμηση της γνώσης.
• Βρίσκουν διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών γνωστικών ενοτήτων, καθιστώντας ενεργή την επιταγή για διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και συσχέτιση με εμπειρίες αυθεντικές και βιωματικές, που οδηγούν τελικά στη βαθύτερη κατανόηση και την ουσιαστική γνώση (Κουφόπουλος & Μούκα, 2004).
Περιγραφή του webquest «Ηφαίστεια»
Η ιστοεξερεύνηση «Ηφαίστεια» δημιουργήθηκε με βάση το πρότυπο που προτείνουν οι
Dodge και March (Dodge,1997; March, 1997), και είναι προσβάσιμη μέσω της σελίδας
www.volcanos.webnode.com, όπου και υπάρχει όλο το απαραίτητο υλικό για τους
εκπαιδευόμενους, αλλά και τον εκπαιδευτικό.
Βασικό θέμα – Στοχοθεσία
Θέμα του σεναρίου είναι η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα ηφαίστεια που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, αλλά και τους τρόπους προστασίας του πολίτη από το ενδεχόμενο μιας έκρηξης. Το σενάριο σχετίζεται κυρίως με τη Γεωγραφία της Στ’ τάξης του Δημοτικού, χωρίς αυτό να αποκλείει την υλοποίηση του και σε άλλες τάξεις ή γνωστικά αντικείμενα.
Γνωστικοί στόχοι
Οι μαθητές καλούνται:
•
•
•

Να καταγράψουν τις δυνάμεις που δρουν στο εσωτερικό της Γης.
Να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται το ηφαίστειο.
Να απαριθμήσουν ηφαίστεια που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο.
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•
•
•

Να καταγράψουν τους παράγοντες που οδηγούν στην έκρηξη του ηφαιστείου.
Να προσδιορίσουν ποιοι παράγοντες προειδοποιούν για μια επικείμενη έκρηξη.
Να συγγράψουν άρθρο προς δημοσίευση με βάση το συγκεκριμένο θέμα.
Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων

Επιδιώκεται οι μαθητές:
•
•
•
•

Να αναπτύξουν δεξιότητες για τη συλλογή, την καταγραφή πληροφοριών και επιλογή των κατάλληλων στοιχείων που στηρίζουν την έρευνά τους.
Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στο υλικό που εντοπίζουν στο διαδίκτυο
(περιληπτική απόδοση πληροφοριών) και να λειτουργήσουν ως ερευνητές.
Να αναπτύξουν δεξιότητες ως προς τη χρήση εναλλακτικών αναπαραστάσεων της
πληροφορίας (κείμενο, εικόνες, πίνακες, διαγράμματα, ήχος, video, κτλ).
Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την οργανωτικότητά τους (π.χ. να μπορούν
να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στις άλλες ομάδες της τάξης και στο κοινό).
Ψυχοκινητικοί στόχοι

Με το παρόν σενάριο οι μαθητές μπορούν:
•
•
•

Να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της Ψηφιακής Τεχνολογίας – Διαδίκτυο για διερευνητική μάθηση.
Να εκτελούν με ευχέρεια νέες δραστηριότητες.
Να αποκτήσουν σταδιακά δεξιότητες κοινωνικής και προσωπικής ανάπτυξης (ενδοσκόπηση, αυτοργάνωση, αυτοαξιολόγηση, παραγωγή ιδεών)
Παιδαγωγικοί – διδακτικοί στόχοι

Επιδιώκεται οι μαθητές:
•

Να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον για την έρευνα και την επιστημονική γνώση.

•

Να συνεργαστούν στο πλαίσιο των ομαδικών δραστηριοτήτων.

•

Να δημιουργηθεί θετικό κλίμα στην τάξη.

•

Να εφαρμοσθούν αυθεντικές και διερευνητικές μορφές μάθησης.

•

Να προαχθεί η κριτική σκέψη και η αυτενέργεια των μαθητών.

•

Να ενταχθούν δημιουργικά οι Τ.Π.Ε. στις εργασίες των μαθητών.
Η μαθησιακή διαδικασία με το webquest

Με το webquest ακολουθείται ένα μοντέλο καθoδηγούμενης διερεύνησης - ανακάλυψης με
έμφαση στην κριτική και στοχαστική σκέψη, στη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση, στη
δημιουργική έκφραση. Το λογισμικό και ο Η/Υ γίνονται τα μέσα και οι αφορμές για την α_________________________________________________________________________________________________________
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νάπτυξη συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των μαθητών. Η εργασία σε ομάδες και η κοινή
πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν στο λογισμικό προκαλεί δημιουργικές αντιδικίες που
ευνοούν τον εποικοδομητικό διάλογο, την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και τον σχεδιασμό
συλλογικών μορφών δράσης. Οι μαθητές δρουν, βιώνουν, ερευνούν, δημιουργούν, εμπλέκονται, δηλαδή, σε διαδικασίες που δεν τους παρέχει εύκολα η παραδοσιακή διδασκαλία.
Επίσης, αναλαμβάνουν ρόλους μέσα στην ομάδα, ανάλογα με τον προσωπικό τους ρυθμό
μάθησης.
Δραστηριότητες
Πριν από τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στο εργαστήριο θα προηγηθεί συζήτηση
στη σχολική αίθουσα. Σε αυτή την ώρα ο εκπαιδευτικός θα εισάγει τους μαθητές στο νέο
μάθημα. Θα χρησιμοποιήσει εικόνες από ηφαίστεια, είτε με τη χρήση βιντεοπροβολέα, είτε, αν αυτό δεν είναι δυνατό, με απλή επίδειξη τους στην τάξη.
Οι μαθητές θα διατυπώσουν τις απόψεις τους, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται, αλλά και δραστηριοποιείται ένα ηφαίστειο και έτσι θα αναδειχθούν και οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών.
Ο δάσκαλος μπορεί να καταγράφει τις απόψεις των μαθητών. Σχολιασμός και έλεγχος της
ορθότητας των συγκεκριμένων απόψεων θα γίνει μετά από το τέλος του webquest και την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τους μαθητές, οπότε οι ίδιοι θα μπορούν πλέον να
διαχωρίζουν τις ορθές από τις λανθασμένες απόψεις. Παράλληλα, σε αυτή τη φάση οι μαθητές θα ενημερωθούν και για τα βήματα που θα ακολουθήσουν, αλλά και για το σκοπό
στον οποίο αποσκοπούν οι δραστηριότητες.
Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ο δάσκαλος συντονίζει, θέτει στόχους, ελέγχει, υποστηρίζει, ενθαρρύνει, επιβραβεύει, διορθώνει, καθοδηγεί τις δραστηριότητες των μαθητών
με ανανεωτική διάθεση και διαθεματική αντίληψη στη διδασκαλία.
Εφαρμογή του webquest «Ηφαίστεια»
Εισαγωγή
Όταν ζητηθεί από τους μαθητές να κατανοήσουν, να υποθέσουν, να επιλύσουν μια προβληματική που προέρχεται από την καθημερινή ζωή, τότε έρχονται αντιμέτωποι με τον αληθινό κόσμο και αναλαμβάνουν ένα αυθεντικό έργο, που το νόημα του ξεπερνά τη σχολική τάξη. Η αναζήτηση της απάντησης, οδηγεί στην τόνωση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευομένων, μέσα από την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην εύρεση λύσης.
Στο webquest «Ηφαίστεια», δίνεται στους μαθητές το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας, με
κεντρικό θέμα, την ανησυχία των ειδικών για μια πιθανή μεγάλη έκρηξη του Βεζούβιου, στα
επόμενα χρόνια. Το κείμενο αποτελεί το πυροδοτικό γεγονός με το οποίο γίνεται προσπάθεια να εμπλακούν άμεσα οι εκπαιδευόμενοι στο ζητούμενο του webquest. Καλούνται ως
ειδικοί να ανακαλύψουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να διερευνήσουν το ενδεχόμενο
να υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος για τα ηφαίστεια που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο.
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Δραστηριότητες
1η δραστηριότητα
Βασικό στοιχείο αυτού του σταδίου, είναι η προσπάθεια να κατασκευαστούν οι δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να πρέπει να μετασχηματίσουν τη γνώση
και όχι απλά να αντιγράψουν στοιχεία, πληροφορίες και γεγονότα που θα βρουν στο διαδίκτυο. Το webquest έχει ως σκοπό να εμπλουτίσει τις γνώσεις των μαθητών και να τους
βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τη διδασκόμενη ύλη.
Η πρώτη αποστολή καλεί τους εκπαιδευομένους να ασχοληθούν με ένα παιχνίδι στο οποίο
αναλαμβάνουν το ρόλο ενός δημάρχου σε ένα νησί, που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της έκρηξης ενός ηφαιστείου. Ο δήμαρχος μέσα από κατάλληλες ενέργειες προετοιμάζει τους
κατοίκους για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μιας έκρηξης και παράλληλα παρακολουθεί
δείκτες, ώστε να ελέγχει την δραστηριότητα του ηφαιστείου. Επιλέχθηκε αυτό το παιχνίδι
ως δραστηριότητα, αφού τα ηλεκτρονικά παιχνίδια παρακινούν τους νέους να ασχολούνται
με αυτά με έναν μοναδικό τρόπο που δεν έχει τη δύναμη να το κάνει ο τυπικός τρόπος εκπαίδευσης. Παράλληλα, προσφέρουν το αίσθημα του ελέγχου, της περιέργειας, της εξωγενούς και της ενδογενούς φαντασίας.
Η δραστηριότητα θα γίνει ομαδικά, και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συζητούν με τα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν στο παιχνίδι και θα
πάρουν αποφάσεις. Μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών και μεθόδων επίλυσης των
προβλημάτων που παρουσιάζονται στο παιχνίδι, αναπτύσσεται η επικοινωνία μεταξύ των
μελών της ομάδας.
2η δραστηριότητα
Η δεύτερη αποστολή σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές έχουν ήδη κάποιες
γνώσεις σχετικά με το θέμα, που πολλές φορές όμως περιέχουν στερεότυπα ή και εναλλακτικές ιδέες. Το υλικό που έχει επιλεχθεί και τους προτείνεται, αποσκοπεί να τους οδηγήσει
σε απαντήσεις που θα εμπλουτίσουν την ήδη κατεκτημένη γνώση, αλλά και θα τους οδηγήσουν σε γνωστική σύγκρουση, όταν οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών γύρω από το θέμα των ηφαιστείων θα έρθουν σε αντίθεση με τα στοιχεία που θα ανακαλύπτουν.
Σε αυτή τη φάση, θα γίνει και η ανάθεση των ρόλων. Οι ρόλοι που έχουν δημιουργηθεί για
το συγκεκριμένο webquest είναι οι εξής τρεις: ο ηφαιστειολόγος, είναι αυτός που θα αναζητήσει τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη δομή και την κατασκευή ενός ηφαιστείου
καθώς και τα ηφαίστεια που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο και θα τα κατατάξει σε ενεργά
και ανενεργά. Ο ιστορικός, θα αναζητήσει τα ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με εκρήξεις
ηφαιστείων στα ιστορικά χρόνια στον ελλαδικό χώρο, αλλά και τις συνέπειες που είχαν οι
εκρήξεις στη ζωή των κατοίκων και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Ο φωτογράφος, θα
πρέπει να βρει φωτογραφίες, εικόνες με τα τμήματα ενός ηφαιστείου, βίντεο, αλλά και
στοιχεία για το ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου, για να συνοδεύσουν το άρθρο, που θα είναι
και το τελικό παραγόμενο της εργασίας των μαθητών.
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3η δραστηριότητα
Στο επόμενο βήμα, οι μαθητές θα κλιθούν να δουλέψουν τα φύλλα δραστηριοτήτων συνεργατικά. Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το στάδιο θα πρέπει προηγουμένως
να συζητήσουν διεξοδικά τις γνώσεις που ανακάλυψαν μέσα από τους ρόλους τους στην
προηγούμενη δραστηριότητα.
α. Στην πρώτη ομαδική δραστηριότητα, οι μαθητές με την χρήση του google earth, θα μπορέσουν να δουν την εικόνα που παρουσιάζουν τα ελληνικά ηφαίστεια μέσα από τις εικόνες
που έχουν ληφθεί από δορυφόρο και παράλληλα να δουν και φωτογραφίες της περιοχής.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιλέχθηκε γιατί μέσα από την οπτικοποίηση μπορούν να
επιτευχθούν οι δοθέντες διδακτικοί στόχοι. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι δυναμικές οπτικοποιήσεις προάγουν τη γνώση σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι στατικές εικόνες
κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, ιδιαίτερα στην απόκτηση και διατήρηση θεωρητικής
γνώσης.
β. Στη δεύτερη ομαδική δραστηριότητα επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί περιβάλλον προσομοίωσης. Μέσα από την προσομοίωση, ο μαθητής αντιμετωπίζει προβληματικές καταστάσεις και ενεργεί κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνο που θα ενεργούσε ένας επιστήμονας σε
ανάλογες περιπτώσεις. Έτσι, ο εκπαιδευόμενος πειραματίζεται, ανακαλύπτει μόνος του τη
γνώση και μαθαίνει έννοιες μέσα από τη διερεύνηση των φαινομένων.
Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι μαθητές αρχικά θα περιηγηθούν σε έναν ιστότοπο,
όπου και θα δουν τα βασικά τμήματα ενός ηφαιστείου και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός
προσομοιωτή, θα μπορέσουν να ελέγξουν τις παραμέτρους με τις οποίες προκαλείται μια
έκρηξη.
4η δραστηριότητα
Όταν ολοκληρωθούν οι παραπάνω δραστηριότητες, οι ομάδες θα πρέπει να γράψουν ένα
άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία συγκέντρωσαν μέσα από την ιστοεξερεύνηση και θα δίνεται απάντηση στο ερώτημα που έχει
δοθεί από την αρχή, σχετικά με την επικινδυνότητα των ηφαιστείων που υπάρχουν στον
ελλαδικό χώρο. Τέλος, θα γίνεται αναφορά και στους τρόπους προστασίας που υπάρχουν
σε ενδεχόμενο κίνδυνο της έκρηξης ενός ηφαιστείου. Προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να
μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δραστηριότητα θα τους δοθεί και μια λίστα με τα
βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιέχονται στο άρθρο τους, προκειμένου αυτό να
είναι πλήρες. Με αυτόν τον τρόπο, θα κληθούν οι μαθητές να συνθέσουν τις πληροφορίες
που συγκέντρωσαν, να τις τροποποιήσουν κατάλληλα και να τις συνδέσουν με την ήδη υπάρχουσα γνώση, χτίζοντας έτσι νέες νοητικές εικόνες. Έτσι, θα αποφύγουμε το ενδεχόμενο
να γίνει μια απλή παράθεση πληροφοριών, αλλά θα παρακινήσουμε τους μαθητές να δημιουργήσουν νέα νοητικά σχήματα μέσα από τη μετασχηματιστική μάθηση.
Αξιολόγηση
Στο στάδιο αυτό θα διαπιστωθεί κατά πόσο οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή του μαθήματος, επιτεύχθηκαν με το τέλος της ιστοεξερεύνησης. Αντικείμενο αξιολόγησης θα πρέπει να
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αποτελέσει και το γενικό κλίμα εργασίας μέσα στην τάξη, καθώς και οι εκδηλούμενες από
τα παιδιά συμπεριφορές.
Η αξιολόγηση για τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου webquest, θα γίνει με τη χρήση
ρουμπρίκων αξιολόγησης. Η ρουμπρίκα αποτελεί ένα είδος περιγραφικής αξιολόγησης, παρέχοντας ένα τρόπο αποτίμησης της επίδοσης των μαθητών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας για καθένα από αυτά. Καθώς οι μαθητές εξασκούνται στην
εφαρμογή των ρουμπρίκων αξιολόγησης, βελτιώνεται συχνά η εργασία και η μάθηση τους.
Παράλληλα, αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο και για τον εκπαιδευτικό, αφού μέσα από
τις ρουμπρίκες μπορεί να έχει και ο ίδιος μια πιο αντικειμενική εικόνα σχετικά με την επίτευξη ή όχι των μαθησιακών στόχων.
Για την ιστοεξερεύνηση «ηφαίστεια» κατασκευάστηκαν 6 ρουμπρίκες. Οι 4 απευθύνονται
στους μαθητές και οι 2 στον εκπαιδευτικό.
Ρουμπρίκες για τους μαθητές
Η πρώτη ρουμπρίκα περιέχει κριτήρια για την αξιολόγηση της ιστοεξερεύνησης από τους
μαθητές. Έχει ως στόχο να αξιολογήσουν οι εκπαιδευόμενοι το webquest ως προς την αισθητική, τη διαδικασία, τις δραστηριότητες και τους πόρους. Μέσα από αυτή την αξιολόγηση, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εντοπίσει τα αδύνατα σημεία της ιστοεξερεύνησης, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που δυσκόλεψαν τους μαθητές ή δεν ήταν αρκετά
σαφή. Έτσι, μέσα από μια αντικειμενική αξιολόγηση, μπορεί να επανασχεδιαστεί και να
βελτιωθεί προκειμένου η συγκεκριμένη διδακτική διαδικασία να μπορεί να εξυπηρετεί τους
διδακτικούς σκοπούς, χωρίς να δυσκολεύει τον τελικό χρήστη.
Με τη ρουμπρίκα ικανοποίησης, προσφέρεται στους μαθητές η δυνατότητα να αξιολογήσουν τη γενικότερη ικανοποίηση που άντλησαν μέσα από τη δραστηριότητα. Είναι και αυτή
σημαντικό κομμάτι της αξιολόγησης, αφού δίνει πολύτιμα στοιχεία στον εκπαιδευτικό για
τη διαδικασία, για τη δική του στάση απέναντι στους μαθητές, το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι αισθάνθηκαν ότι κατέκτησαν τις νέες γνώσεις και την ικανοποίηση που τους
προσέφερε η ανακάλυψη και η συμμετοχή τους σε αυτή τη διαδικασία.
Η ρουμπρίκα αξιολόγησης του παιχνιδιού, έχει σαν στόχο να αξιολογήσει τη χρήση στρατηγικών δημιουργικής σκέψης που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και τον τρόπο επίλυσης των
προβλημάτων. Παράλληλα, στοχεύει να εντοπίσει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο οι εκπαιδευόμενοι συνεργάστηκαν για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τέλος, υπάρχει η ρουμπρίκα αξιολόγησης της συνεργασίας, η οποία περιέχει κριτήρια σχετικά με τον τρόπο που λειτούργησαν οι ομάδες, τη συνεισφορά και την υπευθυνότητα που
επέδειξε το κάθε μέλος.
Ρουμπρίκες για τον εκπαιδευτικό
Για τον εκπαιδευτικό σχεδιάστηκε μια ρουμπρίκα με την οποία αξιολογούνται κοινωνικά
και συναισθηματικά κριτήρια σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες,
την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους, την πρωτοβουλία και τη συμπεριφορά που
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επιδεικνύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και μια άλλη στην οποία σημειώνεται η
επίτευξη των γνωστικών στόχων που έχουν τεθεί για τη συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση.
Συμπέρασμα
Το συμπέρασμα σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιβραβεύει τους μαθητές για την
εργασία που έχουν κάνει, αλλά και να κάνει μια ανακεφαλαίωση όλων των στοιχείων που
έμαθαν. Τέλος, τους προτείνεται μια ευχάριστη και διασκεδαστική δραστηριότητα, η κατασκευή με απλά υλικά ενός ηφαιστείου, που μπορεί να λάβει χώρα στην ώρα της αισθητικής
αγωγής.
Ανατροφοδότηση
Στο τέλος των δραστηριοτήτων, ακολουθεί συζήτηση στην τάξη και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι ομάδες ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους, τα σχολιάζουν και
ελέγχουν ποιες από τις προτάσεις, που είχαν διατυπώσει κατά τη συζήτηση της 1ης διδακτικής ώρας ήταν σωστές και ποιες λανθασμένες. Ο δάσκαλος παρεμβαίνει, μόνο αν αυτό κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να καλύψει τυχόν απορίες των μαθητών, για τις οποίες δεν
βρέθηκε κάποια απάντηση από τις προηγούμενες δραστηριότητες.
Συμπεράσματα
Οι ιστοεξερευνήσεις είναι ένα δυναμικό εργαλείο που μπορεί να καταστήσει τη διδακτική
διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. Μέσα από μια ιστοεξερεύνηση αξιοποιούνται αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές με σκοπό να βοηθηθεί ο εκπαιδευόμενος
να αναπτύξει αναλυτικές και κριτικές ικανότητες, αλλά και να του δώσει κίνητρο για μάθηση. Οι μαθητές καλούνται να μετασχηματίσουν τη γνώση που ήδη έχουν, προκειμένου να
φτάσουν στη νέα γνώση με τη χρήση «σκαλωσιάς» που τους παρέχεται μέσα από τις κατάλληλες δραστηριότητες. Η εργασία σε ρόλους βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν υπευθυνότητα και να εργαστούν με συνέπεια, αφού το τμήμα της εργασίας που αναλαμβάνουν ατομικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το τελικό παραδοτέο ολόκληρης της ομάδας
στην οποία ανήκουν. Τέλος, η αξιολόγηση με τη χρήση ρουμπρίκων, αποτελεί μια εναλλακτική μορφή βαθμολόγησης, μέσα στην οποία εμπλέκεται και ο εκπαιδευόμενος, συνειδητοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται, αλλά και τον
τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του.
Τα παραπάνω στοιχεία έγινε προσπάθεια να καταφανούν μέσα από την ιστοεξερεύνηση
που παρουσιάστηκε αναλυτικά σε αυτή την εργασία. Το παράδειγμα του webquest «ηφαίστεια» αποτελεί μια ανοιχτή διδακτική πρόταση που τίθεται στην ευχέρεια του διδάσκοντος, ώστε μέσα από τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και την εξοικείωση με τη χρήση
του, μπορεί να τον οδηγήσει να κάνει τις επιλογές του με βάση τις ανάγκες των μαθητών
του, τους στόχους που επιθυμεί να υλοποιήσει και το χρόνο που διαθέτει.
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Περίληψη
Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει μια πρωτότυπη, εύκολη και οικονομική μέθοδο καταγραφής και μελέτης της μεταβολής της έντασης φωτεινών πηγών με χρήση λογισμικού επεξεργασίας ήχου. Αν η μεταβολή της έντασης έχει συχνότητα υψηλότερη από περίπου 20 Hz
το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να αντιληφθεί το φαινόμενο και πρέπει να γίνει χρήση κάποιας διάταξης καταγραφής, όπως παλμογράφος σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκό στοιχείο.
Κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα προσιτό, λόγω κόστους και σχετικής πολυπλοκότητας του οργάνου. Εναλλακτικά, λοιπόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί φωτοβολταϊκό στοιχείο και ένας υπολογιστής εφοδιασμένος με κάρτα ήχου και λογισμικό επεξεργασίας ήχου. Συνδέοντας την έξοδο του φωτοβολταϊκό στοιχείου στην είσοδο της κάρτας ήχου, καταγράφουμε τη μεταβολή
της φωτεινότητας και εξάγουμε συμπεράσματα. Το δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας ήχου
που χρησιμοποιείται στην εργασία είναι το Audacity και με τη βοήθειά του μελετούνται: α)
η μεταβολή της έντασης ενός κοινού οικιακού λαμπτήρα, με εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων για τη συχνότητα του οικιακού εναλλασσόμενου ρεύματος β) η μεταβολή της έντασης
μιας οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή, με εξαγωγή συμπερασμάτων για τη συχνότητα ανανέωσης της εικόνας.
Λέξεις – κλειδιά: Εναλλασσόμενο ρεύμα, φως, λαμπτήρας, συχνότητα, audacity, ανανέωση
εικόνας, ένταση φωτός.
Εισαγωγή
Είναι γνωστή η δυσκολία που παρουσιάζει η διδασκαλία εννοιών της επιστήμης και φυσικών
φαινομένων, τα οποία δεν μπορούν να παρατηρηθούν με «γυμνό» μάτι. Η λύση στο πρόβλημα βρίσκεται στην αναζήτηση εποπτικών μεθόδων καταγραφής και παρουσίασης σχετικών ζητημάτων. Αν κάτι τέτοιο συνδυαστεί με πειραματικές πρακτικές χαμηλού κόστους, τότε
το έργο του εκπαιδευτικού διευκολύνεται κατά πολύ.
Μια κατηγορία καθημερινών φυσικών φαινομένων που δεν γίνονται αντιληπτά χωρίς ειδικό
εξοπλισμό είναι η εκπομπή φωτός από φωτεινές πηγές μεταβαλλόμενης έντασης με συχνότητες υψηλότερες της τάξης των 20 Hz. Η μεταβολή στην φωτεινότητα δεν γίνεται αισθητή,
εξαιτίας κυρίως του φαινομένου του μετεικάσματος, της ιδιότητας δηλαδή του ανθρώπινου
οφθαλμού να διατηρεί μια εικόνα για χρονικό διάστημα της τάξης του 0.1 sec, ακόμα και αν
το αντικείμενό της έχει πάψει να υπάρχει. Στο μετείκασμα βασίζεται η λειτουργία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, αλλά και η δυνατότητα χρήσης εναλλασσόμενου ρεύματος
συχνότητας 50 Hz για τον φωτισμό.
Η κλασική διάταξη μελέτης αντίστοιχων φαινομένων αποτελείται από ένα φωτοβολταϊκό
στοιχείο συνδεδεμένο σε έναν παλμογράφο. Το φωτοβολταϊκό στοιχείο παρέχει στην έξοδό
του εναλλασσόμενη τάση συχνότητας ίδιας με εκείνη της μεταβολής της φωτεινότητας της
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φωτεινής πηγής και ο παλμογράφος παρέχει εποπτικά την αντίστοιχη καμπύλη. Η συγκεκριμένη διάταξη, αν και είναι επιστημονικώς άρτια, έχει ορισμένα αναμφισβήτητα μειονεκτήματα στην χρήση της στο σχολείο. Το κόστος των παλμογράφων είναι αρκετά υψηλό, ενώ
ταυτόχρονα πρόκειται για αρκετά εξειδικευμένες συσκευές. Ακόμα και αν το εργαστήριο διαθέτει παλμογράφους (όπως συμβαίνει στα περισσότερα λύκεια), η χρήση τους προϋποθέτει
αρκετή εξοικείωση, άρα διδακτικό χρόνο, και κάτι τέτοιο συνιστάται μόνο στην περίπτωση
που θα γίνει γενικότερη και εκτενής χρήση του παλμογράφου. Τέλος, οι παλμογράφοι είναι
στη διάθεση των μαθητών μόνο στις λίγες ώρες που έχουν πρόσβαση στο εργαστήριο.
Όλα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω αντιμετωπίζονται εύκολα και επιτυχώς αν
μπορέσουμε να προσδώσουμε σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή κάποιες από τις δυνατότητες
ενός παλμογράφου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρησιμοποιήσουμε το Audacity.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα καταγραφής και επεξεργασίας ήχου και απευθύνεται κυρίως
σε τεχνικούς ήχου. Είναι δωρεάν λογισμικό που μπορεί να εγκατασταθεί μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://audacity.sourceforge.net/?lang=el και προσφέρει πολλές δυνατότητες, από τις οποίες λίγες και απλές θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της συγκεκριμένης πειραματικής διαδικασίας.
Πειραματική διάταξη
Το Audacity μπορεί να καταγράψει ήχους μέσω ενός μικρόφωνου (εξωτερικού ή ενσωματωμένου στον υπολογιστή) αλλά ουσιαστικά αυτό που καταγράφει είναι μεταβολές μιας εισερχόμενης τάσης. Με βάση αυτή την παρατήρηση, αντιλαμβανόμαστε ότι το Audacity μπορεί
να καταγράψει οποιαδήποτε μη σταθερή τάση αρκεί να συνδεθεί κατάλληλη διάταξη στην
είσοδο του μικρόφωνου. Προκειμένου να καταγράψουμε τις μεταβολές της φωτεινότητας
μιας φωτεινής πηγής η διάταξη που θα συνδέσουμε στην είσοδο του μικροφώνου είναι ένα
φωτοβολταϊκό στοιχείο. Τέτοια στοιχεία υπάρχουν σε αρκετά εργαστήρια, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούν να αγοραστούν με κόστος της τάξης των 5 ευρώ.
Η σύνδεση του φωτοβολταϊκού στοιχείου με την είσοδο του μικρόφωνου μπορεί να γίνει
όπως φαίνεται στις εικόνες 1 και 2. Δύο κροκοδειλάκια συνδέουν την έξοδο του φωτοβολταϊκού στοιχείου με τον έναν αρσενικό ακροδέκτη ενός καλωδίου ενώ ο άλλος ακροδέκτης (επίσης αρσενικός) εισάγεται στην είσοδο MIC του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εικόνα 1: Συνδέουμε τους ακροδέκτες του φωτοβολταϊκού στοιχείου με δύο καλώδια με
κροκοδειλάκια.
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Εικόνα 2: Στη συνέχεια συνδέουμε τα άλλα άκρα των καλωδίων με κροκοδειλάκια στον αρσενικό ακροδέκτη καλωδίου που συνδέεται στην είσοδο MIC του υπολογιστή.
Μετά την εγκατάσταση και το άνοιγμα του Audacity ο χρήστης αντικρίζει το παράθυρο της
εικόνας 3. Για την έναρξη της καταγραφής επιλέγεται το πλήκτρο «Record».

Εικόνα 3: Το παράθυρο του Audacity.
Εφόσον φως μεταβαλλόμενης έντασης προσπίπτει στο φωτοβολταϊκό στοιχείο, το Audacity
καταγράφει το ρυθμό μεταβολής της έντασης του φωτός σε συνάρτηση με τον χρόνο. Στο
σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι αυτό που καταγράφεται δεν είναι η ένταση του φωτός,
αλλά ο ρυθμός μεταβολής της. Όμως, σε ένα περιοδικό σήμα ο ρυθμός μεταβολής του σήματος και το σήμα έχουν ίδια περίοδο, άρα μπορεί να προσδιοριστεί η περίοδος από την καταγραφή που θα γίνει. Το λογισμικό του Audacity είναι φτιαγμένο για την καταγραφή ήχου από
ένα μικρόφωνο, με άλλα λόγια για την καταγραφή επαγόμενης τάσης σε ένα πηνίο μέσω της
κίνησης μιας μεμβράνης. Αν η μεμβράνη είναι μόνιμα σε κάποια ακραία θέση τότε δεν καταγράφεται ήχος. Αντίστοιχα, αν το φως έχει σταθερή ένταση δεν θα υπάρξει κάποια καταγραφή.
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Πειραματική διαδικασία
Συχνότητα εναλλασσόμενης τάσης δικτύου ΔΕΗ
Τοποθετούμε το φωτοβολταϊκό στοιχείο απέναντι από έναν απλό οικιακό λαμπτήρα. Είναι
προτιμότερο να μην υπάρχουν κοντά άλλες τεχνητές πηγές φωτισμού, για να μην παρεμβάλλονται στην καταγραφή. Το φυσικό φως δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς έχει σταθερή ένταση
και δεν καταγράφεται. Ενδέχεται να πρέπει να μεταβάλλουμε την απόσταση ανάμεσα στο
φωτοβολταϊκό στοιχείο και την πηγή μέχρι να επιτύχουμε τα μέγιστα του σήματος να βρίσκονται μέσα στα όρια καταγραφής.
Επιλέγοντας το κουμπί «Μεγέθυνση» (μεγεθυντικός φακός) μπορούμε να μεγεθύνουμε την
εικόνα ώστε να παρατηρήσουμε τη μορφή της γραφικής παράστασης σε μικρότερα χρονικά
διαστήματα, μέχρι να φανεί καθαρά η μορφή της. Η τελική καταγραφή θα έχει τη μορφή της
εικόνας 4.

Εικόνα 4: Γραφική παράσταση της μεταβολής της έντασης του φωτός από λαμπτήρα.
Είναι φανερό ότι η ένταση του φωτός δεν είναι σταθερή, και αυτό πιθανότατα θα αποτελέσει
μια έκπληξη για τους μαθητές. Μια έκπληξη που είναι έναυσμα για τη διδασκαλία τόσο του
εναλλασσόμενου ρεύματος, όσο και του μετεικάσματος.
Στη συνέχεια θα βρούμε την περίοδο της μεταβολής της έντασης του φωτός, με απώτερο
στόχο να βγάλουμε συμπεράσματα για τη συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης του δικτύου
της ΔΕΗ. Πατάμε το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρουμε τον κέρσορα από μία κορυφή της γραφικής παράστασης μέχρι την αμέσως επόμενη. Μόλις κάνουμε την επιλογή
μπορούμε να δούμε την τιμή της περιόδου Τ στο μεσαίο πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης
(εικόνα 5), αρκεί να είναι επιλεγμένη η επιλογή «Διάρκεια». Στη συνέχεια υπολογίζουμε τη
συχνότητα f της μεταβολής της έντασης του φωτός και τη βρίσκουμε ίση με 100Hz. Μπορούμε να επαναλάβουμε τη διαδικασία με διαφορετικούς λαμπτήρες και θα καταλήγουμε
πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα.
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Εικόνα 5: Στο κάτω κεντρικό μέρος του παράθυρου του Audacity φαίνεται η χρονική διάρκεια της επιλογής που έχουμε κάνει.
Η συχνότητα f που υπολογίσαμε είναι η διπλάσια εκείνης της εναλλασσόμενης τάσης αφού
σε κάθε μία περίοδο της τάσης αντιστοιχούν δύο περίοδοι της ενέργειας (άρα και της μεταβολής της έντασης). Με βάση τον προηγούμενο συλλογισμό υπολογίζουμε τη συχνότητα της
εναλλασσόμενης τάσης fεν=50Hz.
Συχνότητα ανανέωσης εικόνας σε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τηλεόρασης
Είναι γνωστό ότι οι οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεοράσεων ανανεώνουν την
εικόνα τους με συχνότητα τουλάχιστον 50Hz, ενώ η τάση της τεχνολογίας είναι η αύξηση της
συχνότητας σε τιμές μεγαλύτερες των 100Hz. Με την πειραματική διάταξη που έχουμε ήδη
περιγράψει μπορούμε να υπολογίσουμε τη συχνότητα ανανέωσης της εικόνας κάθε οθόνης.
Τοποθετούμε το φωτοβολταϊκό στοιχείο μπροστά από την οθόνη, έχοντας θέσει εκτός λειτουργίας οποιονδήποτε άλλο τεχνητό φωτισμό. Η οθόνη πρέπει να παρουσιάζει κάποια σταθερή εικόνα ώστε η μεταβολή της έντασης του φωτός να οφείλεται μόνο στην ανανέωση της
εικόνας. Αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή στο Audacity μεγεθύνουμε την εικόνα ώστε να γίνει σαφής η μορφή της και επιλέγουμε, όπως στη μέτρηση με τον λαμπτήρα, την περιοχή
ανάμεσα σε δύο διαδοχικά μέγιστα (εικόνες 6-9). Η περίοδος Τ του φαινομένου είναι ίση με
την ένδειξη στο πλαίσιο «Διάρκεια» και στη συνέχεια μπορεί να υπολογιστεί η συχνότητα f
της ανανέωσης της εικόνας. Οι τιμές που βρήκαμε για μια σειρά από CRT και LCD οθόνες
κυμαίνονται από 58Hz ως 200Hz.

Εικόνα 6: Γραφική παράσταση της μεταβολής της έντασης του φωτός από LCD οθόνη υπολογιστή. Συχνότητα ανανέωσης 100Hz.
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Εικόνα 7: Γραφική παράσταση της μεταβολής της έντασης του φωτός από LCD οθόνη τηλεόρασης. Συχνότητα ανανέωσης 200Hz.

Εικόνα 8: Γραφική παράσταση της μεταβολής της έντασης του φωτός από CRT οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συχνότητα ανανέωσης 58Hz.

Εικόνα 9: Γραφική παράσταση της μεταβολής της έντασης του φωτός από CRT οθόνη τηλεόρασης. Συχνότητα ανανέωσης 100Hz.
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Συμπεράσματα
Η χρήση του Audacity σε πειράματα γνωρίζει μια ραγδαία ανάπτυξη. Το χαμηλό –ως ανύπαρκτο- κόστος, η ευκολία και η ικανοποιητικότατη ακρίβεια που χαρακτηρίζουν σχετικά πειράματα έχουν αναδείξει το Audacity σε ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα για εκτέλεση πειραμάτων από τους μαθητές και εκτός σχολείου, στο σπίτι τους ή οπουδήποτε θα μπορούσαν να μεταφέρουν τον φορητό υπολογιστή τους.
Η παρούσα εργασία επεκτείνει τη χρήση του Audacity πέρα από τον παραδοσιακό χώρο του,
εκείνο του ήχου, στη μελέτη φαινομένων που σχετίζονται με το φως αλλά και το εναλλασσόμενο ρεύμα. Πιστεύουμε ότι με ελάχιστο κόστος, πολλή φαντασία και εφευρετικότητα αντίστοιχες διατάξεις θα βοηθήσουν σημαντικά το δύσκολο έργο της διδασκαλίας εννοιών της
φυσικής μέσα από πειράματα.
Βιβλιογραφία
Audacity. Manuals and documentation. Ανακτήθηκε 19/2/2014 από: http://audacity.sourceforge.net/help/documentation
Schoolphysics (2013). Πειράματα με το Audacity. Ανακτήθηκε 2/2/2014 από:
http://schoolphysics.mysch.gr/site/index.php/2-uncategorised/19-audacity
Wikipedia (2014). Refresh rate. Ανακτήθηκε 20/2/2014 από
http://en.wikipedia.org/wiki/Refresh_rate
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Αξιοποίηση ψηφιακών συλλογών στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας
Ζώη Σεβαστή
Δρ. Ιστορίας
sezoi@arch.uoa.gr
Περίληψη
Η ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών έχει συμβάλει καθοριστικά στη διάδοση του υλικού αρχείων και συλλογών σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού, μέσω της ψηφιοποίησής του. Το
κείμενο αυτό αναδεικνύει τη σημασία των ψηφιακών συλλογών και τις δυνατότητες που
δύνανται να προσφέρουν στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Παρουσιάζεται και αξιοποιείται σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής η πρότυπη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πέργαμος» του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία περιλαμβάνει ετερογενείς ψηφιακές συλλογές. Αρχικά, τονίζεται η σημασία της χρησιμοποίησης πολυτροπικών κειμένων στο μάθημα της Ιστορίας και στη συνέχεια εξετάζονται σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη
διερευνητική μέθοδο και τη διδακτική αξιοποίηση της εικόνας, για τις οποίες επισημαίνονται ενδεικτικές προτάσεις συνδυαζόμενες και με άλλες μεθόδους.
Λέξεις - κλειδιά: Ιστορία, Ιστορικές Πηγές, Ψηφιακές Συλλογές, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νέες
Τεχνολογίες, Πολυτροπικότητα, Διερευνητική Μέθοδος, Διδακτική Αξιοποίηση Εικόνας
Εισαγωγή
Η ψηφιακή επανάσταση στο τέλος του 20ου και τις αρχές του 21ου αι. έχει μεταβάλει ριζικά
τον τρόπο μελέτης και έρευνας του παρελθόντος. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι οι Νέες Τεχνολογίες και ειδικότερα το
διαδίκτυο αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο εργασίας, το οποίο μετασχηματίζει τον τρόπο
μελέτης του ιστορικού γίγνεσθαι. Χάρη στις Νέες Τεχνολογίες, η μελέτη του υλικού των πηγών δεν αφορά πλέον σε μία κλειστή ομάδα επιστημόνων, αλλά κάθε δυνητικός χρήστης
του διαδικτύου έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό μέσω της ψηφιοποίησής του. Το
ψηφιοποιημένο υλικό αρχείων και συλλογών ποικίλων πολιτιστικών οργανισμών μπορεί να
αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης και πολλαπλών δεξιοτήτων των μαθητών, μέσω της κριτικής ανάλυσης, της ερμηνείας, της αξιολόγησης και της τεκμηρίωσης των απόψεών τους.
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαθέτουν στα αρχεία, τις βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια
και τα μουσεία τους αρχειακό υλικό, σημαντικό ποσοστό του οποίου έχει ψηφιοποιηθεί τα
τελευταία χρόνια. Στο παρόν κείμενο, κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθούν ψηφιακές συλλογές
του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο αποτελεί το αρχαιότερο και μεγαλύτερο Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας με πλούσιο και σπάνιο υλικό, που καλύπτει μία ευρεία κλίμακα επιστημονικών ενδιαφερόντων και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία ποικίλων ενοτήτων του μαθήματος της Ιστορίας, αλλά και στο πλαίσιο διαθεματικών
διδασκαλιών. Συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθεί η πρότυπη ψηφιακή βιβλιοθήκη «Πέργαμος»,
η οποία αποτελεί ολοκληρωμένο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για την ομοιόμορφη διαχείριση, τεκμηρίωση, διατήρηση και ανάδειξη ετερογενών ψηφιακών συλλογών. Η σημασία
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των συγκεκριμένων ψηφιακών συλλογών είναι αυξημένη, αν συνυπολογιστεί ότι δεν περιορίζονται στην απλή παρουσίαση των τεκμηρίων, αλλά συνοδεύονται από περιγραφή, στις
πλείστες των περιπτώσεων αρκετά λεπτομερή, παρέχοντας επαρκείς δυνατότητες για μελέτη προς το χρήστη, ακόμη και αν δεν είναι εξοικειωμένος με το αντικείμενο της συλλογής.
Στόχος, επομένως, της παρούσας εργασίας είναι η γνωριμία των εκπαιδευτικών με τις ψηφιακές συλλογές και τη βασική ορολογία που σχετίζεται με αυτές, καθώς και η ανάδειξη
δυνατοτήτων που προσφέρουν, με τη συνδρομή σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων,
για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ψηφιοποίηση Αρχείων και Συλλογών: ζητήματα ορολογίας
Προτού υπεισέλθουμε στην εξέταση των ψηφιακών συλλογών, κρίνεται σκόπιμη η αποσαφήνιση ορισμένων όρων που σχετίζονται με αυτές, οι οποίοι απαντούν όλο και συχνότερα
τα τελευταία χρόνια σε επιστημονικές μελέτες και διαδίκτυο. Με τον όρο Ψηφιακό Αποθετήριο εννοείται ένα πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η συλλογή, διατήρηση και διάδοση ψηφιακών αντικειμένων (Witten & Bainbridge, 2003). Στη βιβλιογραφία απαντά και ο όρος Ιδρυματικό Αποθετήριο, προκειμένου να προσδιορίσει το
ψηφιακό αποθετήριο που χρησιμοποιείται από ένα Ίδρυμα ή έναν Οργανισμό για τη συλλογή ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται από το ίδιο.
Ως Ψηφιακή Συλλογή προσδιορίζεται η συγκέντρωση αντικειμένων με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Τα αντικείμενα αυτά είναι δυνατόν να προέρχονται από την ίδια φυσική
συλλογή, τον ίδιο οργανισμό, να είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό ή να διαθέτουν
οποιοδήποτε άλλο κοινό στοιχείο τα ενοποιεί σε ένα σύνολο, σύμφωνα με τον καθορισμό
των δημιουργών της εκάστοτε συλλογής. Το Ψηφιακό Αντικείμενο αποτελεί τη βασική οντότητα ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Προσδιορίζεται από τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: έναν μοναδικό μόνιμο προσδιοριστή, τα μεταδεδομένα που περιγράφουν την οντότητα,
το ψηφιακό περιεχόμενο και τις ενδεχόμενες συσχετίσεις με άλλα ψηφιακά αντικείμενα
(Witten & Bainbridge, 2003).
Ψηφιακές Συλλογές Πανεπιστημίου Αθηνών
Όπως προαναφέρθηκε, σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής θα εξεταστεί το Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «Πέργαμος» το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει πολλαπλές ετερογενείς ψηφιακές συλλογές, που αποτελούνται από διαφορετικές κατηγορίες αντικειμένων, με ετερογενή και ανομοιόμορφα χαρακτηριστικά (Πυρουνάκης κ.ά., 2006). Μέχρι
στιγμής, φιλοξενούνται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της «Περγάμου» ένδεκα συλλογές, με
όγκο δεδομένων που ξεπερνά τα 140.000 ψηφιακά αντικείμενα (πάνω από 1 ΤB πληροφορίας). Προς το παρόν, βρίσκονται αναρτημένες στον παγκόσμιο ιστό εννέα συλλογές οι οποίες είναι διαθέσιμες προς χρήση, ενώ άμεσα αναμένεται να αναρτηθούν και οι υπόλοιπες δύο που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Το υλικό τους προέρχεται από το σύνολο σχεδόν των
Σχολών του Ιδρύματος και εκτείνεται χρονικά από τον 3ο έως τον 21ο αι., με τις περισσότερες συλλογές να διαθέτουν υλικό των τριών τελευταίων περίπου αιώνων (19ος-21ος αι.). Συγκεκριμένα, εντοπίζονται οι ακόλουθες ψηφιακές συλλογές:
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Συλλογές
Ιστορικού Αρχείου

Λαογραφική

Θεατρικών Παραστάσεων
Χειρογράφων Βυζαντινής
και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Μουσικής Βιβλιοθήκης
Ψάχου
Αρχαίων Παπύρων

Δημοσιευμένων εκλογικών αποτελεσμάτων
Αρχείου Μαρασλείου
Αρχείου ελληνικών κοινοτήτων Κωνσταντινούπολης
Ιατρικών Εικόνων:
Μουσείου Ορυκτολογίας

Περιεχόμενα
Περιλαμβάνει πρακτικά συνεδριάσεων της Συγκλήτου και των
Σχολών από το 1837 έως το 1980, διάφορα δημοσιεύματα του
Πανεπιστημίου, όπως πρυτανικούς λόγους, επετηρίδες κ.ά.,
καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Αποτελείται από τρισδιάστατα αντικείμενα που εκτίθενται στο
χώρο της Βιβλιοθήκης Λαογραφίας και εργασίες φοιτητών του
Τμήματος με καταγεγραμμένα λαογραφικά στοιχεία, τα οποία
συλλέχθηκαν με επιτόπια έρευνα από το 1964 έως σήμερα.
Περιέχει προγράμματα θεατρικών παραστάσεων από το 1935
έως το 2005.
Περιλαμβάνει χειρόγραφους κώδικες, κυρίως εκκλησιαστικού
περιεχομένου, από τον 11ο έως τον 19ο αι.
Περιλαμβάνει χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής, σπαράγματα
περγαμηνών κωδίκων εκφωνητικής σημειογραφίας, καθώς
ορισμένα από τα πρώτα έντυπα μουσικά βιβλία.
Περιέχει πάπυρους αρχαιοελληνικού περιεχομένου. Οι περισσότεροι δεν έχουν μελετηθεί ή δημοσιευθεί, με αποτέλεσμα
να υφίστανται περιορισμοί πρόσβασης για τα ψηφιακά παράγωγα.
Περιλαμβάνει δημοσιευμένα εκλογικά αποτελέσματα των Ελληνικών Βουλευτικών και ορισμένων Δημοτικών Εκλογών από
το 1926 έως και σήμερα.
Αποτελείται από το αρχείο του Μαράσλειου Διδασκαλείου
Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Περιέχει υλικό προερχόμενο από 42 ρωμαίικες κοινότητες της
Πόλης, στο οποίο καταγράφονται ενοριακά και κοινοτικά αρχεία.
Περιέχει ηλεκτρονιογραφίες υψηλής ανάλυσης, εικόνες από
φωτονικό ψηφιακό μικροσκόπιο, εικόνες συσκευών και οργάνων που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο.
Αποτελείται από ψηφιακές εικόνες των Εκθεμάτων του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αξιοποίηση Ψηφιακών Συλλογών για τη διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τη συνδρομή σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων
Το παρόν κείμενο επικεντρώνεται στις δυνατότητες που προσφέρονται από τις ψηφιακές
συλλογές και συγκεκριμένα από την «Πέργαμο» για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. Για ποιο, όμως, λόγο το υλικό των ψηφιακών συλλογών θα μπορούσε να θεωρηθεί
πολύτιμος αρωγός του εκπαιδευτικού; Αρχικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι μαθητές
λαμβάνουν σε επίπεδο καθημερινότητας πλήθος ερεθισμάτων εντός και εκτός σχολικού
περιβάλλοντος, τα οποία καλούνται να αποκωδικοποιήσουν. Επομένως, κρίνεται αναγκαία
η γενικότερη αξιοποίηση στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων πολυτροπικών «κειμένων»,
στα οποία περιέχονται και συνδυάζονται περισσότεροι από έναν σημειωτικοί τρόποι (Χατζησαββίδης & Γαζάνη, 2005). Μέσω αυτών, οι μαθητές αποκτούν πολύτιμες ικανότητες,
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χρήσιμες για το σχολείο αλλά και τη μετέπειτα ζωή τους ως υπεύθυνων πολιτών. Στα «πολυτροπικά κείμενα» περιλαμβάνεται κάθε είδους υλικό, όπως ιστορικά και λογοτεχνικά
κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, μαρτυρίες, ζωγραφικοί πίνακες, τύπος, κινηματογράφος,
κόμικς κ.ά. Δεδομένου άλλωστε ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, είναι
σημαντική η ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί το σύνολο
των μαθητών στην επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος (Felder & Henriques,
1995).
Ιδιαίτερα ως προς το μάθημα της Ιστορίας και δεδομένου ότι η ιστορική σκέψη είναι άμεσα
συνυφασμένη με την πολυτροπικότητα (Κάββουρα-Σισσούρα, 2011), κρίνεται σκόπιμη η
αξιοποίηση ιστορικών πηγών ποικίλων ειδών. Τα τελευταία άλλωστε χρόνια, η μελέτη των
πηγών αναδεικνύεται σε βασικό συντελεστή της μαθησιακής διεργασίας, με αποτέλεσμα η
στείρα απομνημόνευση να δίνει, τουλάχιστον θεωρητικά, τη θέση της στην ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2007). Η μελέτη των ιστορικών πηγών προσφέρει ποικίλες δυνατότητες για αλληλεπίδραση των μαθητών και συναγωγή συμπερασμάτων (Μαυροσκούφης, 2005). Εντούτοις, οι πηγές δεν μιλάνε από μόνες τους, αλλά χρειάζεται να τους τεθούν τα σωστά κάθε φορά ερωτήματα. Έγκειται, επομένως, σε μεγάλο βαθμό
στις ικανότητες του εκπαιδευτικού να εξοικειώσει τους μαθητές με μία μέθοδο μελέτης, με
στόχο τη διατύπωση σαφών ερωτημάτων και τη διαπίστωση της αξιοπιστίας των απαντήσεων.
Οι Ψηφιακές Συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο
για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, θέτοντας
στο προσκήνιο τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τη
νέα γνώση και να αναπτύξουν κριτική σκέψη μέσω ομαδικών, αλλά και ατομικών δραστηριοτήτων. Κατά τη μελέτη των ψηφιακών συλλογών, οι μαθητές λειτουργούν ως ερευνητές
του ιστορικού παρελθόντος, κατανοούν σε βάθος τα γεγονότα και «μυούνται» σταδιακά σε
μία μέθοδο έρευνας που θα τους συντροφεύει και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής
τους.
Δεδομένης της ανάγκης για οικονομία χώρου, στη συνέχεια εξετάζονται η διερευνητική μέθοδος και η διδακτική αξιοποίηση της εικόνας για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Τo
θεωρητικό πλαίσιο των συγκεκριμένων μεθόδων δε θα ήταν δυνατόν να εξαντληθεί στο
πλαίσιο του παρόντος κειμένου. Επομένως, επισημαίνονται ορισμένες βασικές παράμετροι
αυτών, οι οποίες συμπληρώνονται από ενδεικτικές προτάσεις που παρουσιάζονται αναγκαστικά συνοπτικά. Για την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων απαιτείται ο
συνδυασμός περισσότερων μεθόδων διδασκαλίας. Αξίζει να τονιστεί ότι οι συγκεκριμένες
προτάσεις έχουν εφαρμοσθεί στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ιδιαίτερα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.
Διερευνητική μέθοδος
Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μία από τις βασικότερες μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας. Οι μαθητές εξοικειώνονται σταδιακά, αλλά συστηματικά, με μία διαδικασία σκέψης και διερεύνησης, επιχειρηματολογίας, διαπιστώσεων, γενικεύσεων και συ-
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ναγωγής συμπερασμάτων πάνω σε ένα σαφώς καθορισμένο ζήτημα. Προσανατολίζονται
βαθμιαία προς τον εντοπισμό συνεχειών, αλλαγών, ρήξεων, αδρανειών, αλλά και ποικίλων
μορφών αιτιότητας (Κάββουρα, 2000: 184). Σε κάθε περίπτωση, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει,
να συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες του προσδιορισμού της ιστορικής σκέψης και αντίληψης των παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους (Νάκου, 2000).
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της, ο εκπαιδευτικός δεν τίθεται ενώπιον των μαθητών, αλλά
είναι συνοδοιπόρος, χωρίς να παρέχει έτοιμες γνώσεις, αφήνοντας τους μαθητές να δρουν
στο προσκήνιο της όλης διαδικασίας (Ευσταθίου-Καραγεωργάκη, 2007). Πρόκειται για μία
διαπροσωπική σχέση, η οποία όπως όλες οι ουσιαστικές σχέσεις απαιτεί συνεχή ανατροφοδότηση, προκειμένου να καταστεί ποιοτική και να εξελιχθεί. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η δημιουργία ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι μαθητές μπορούν να
εκφράσουν ελεύθερα και χωρίς δισταγμούς τις απόψεις τους, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα
κοινωνικές δεξιότητες.
Για παράδειγμα, η Διευρευνητική μέθοδος θα μπορούσε να εφαρμοστεί μέσω της αξιοποίησης της Ψηφιακής Συλλογής των «Εκλογικών Αποτελεσμάτων» της «Περγάμου» στο
πλαίσιο των μαθημάτων που σχετίζονται με τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία. Αρχικά, ο εκπαιδευτικός ζητεί από τους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες και να περιηγηθούν στην Ψηφιακή Συλλογή. Κάθε ομάδα καλείται να επιλέξει να μελετήσει τα αποτελέσματα ή τα στατιστικά στοιχεία διαφόρων εκλογικών διαδικασιών. Με έναυσμα τη συγκεκριμένη μελέτη, οι
μαθητές ερευνούν στο διαδίκτυο αλλά και σε άλλες πηγές το ιστορικό πλαίσιο των εκλογικών αναμετρήσεων. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η μελέτη άρθρων των ψηφιοποιημένων
Συνταγμάτων, τα οποία εντοπίζονται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη). Στη συνέχεια, οι μαθητές παρουσιάζουν στην ολομέλεια το
ιστορικό πλαίσιο των εκλογών, σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις τους αναφορικά με τα
εκλογικά αποτελέσματα. Τέλος, όλοι οι μαθητές συνεργάζονται στη δημιουργία ενός πίνακα
στον οποίο αποτυπώνονται οι πολιτειακές αλλαγές και συζητούν σχετικά με την επίδρασή
τους στην εκλογική διαδικασία. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, οι μαθητές επιχειρούν να εξετάσουν κριτικά ιστορικές πηγές, να διαπιστώσουν αλλά και να αξιολογήσουν τις
αλλαγές σε επίπεδο πολιτεύματος και εκλογικής διαδικασίας. Επιπλέον, συνειδητοποιούν
ότι οι αλλαγές αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν αυτόχρημα, αλλά υπήρξαν αποτέλεσμα μακροχρόνιων διεργασιών, τις οποίες θα μπορούσαν να εξετάσουν σε συνδυασμό με ανάλογα
παραδείγματα από χώρες του εξωτερικού (Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ) και ιδιαίτερα από τις χώρες
καταγωγής των αλλοδαπών μαθητών, προκειμένου να εντοπίσουν σημεία σύνδεσης, επιρροές, αλλά και διαφοροποιήσεις.
Διδακτική Αξιοποίηση Εικόνας
Συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι μία εικόνα μπορεί να κινητοποιήσει σε σημαντικότερο
βαθμό σε σύγκριση με το γραπτό λόγο. Στη σύγχρονη, άλλωστε, εποχή σι εικονιστικοί επικοινωνιακοί τρόποι έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο καθημερινότητας
τον προφορικό και γραπτό λόγο, δίνοντας τη δυνατότητα μετάδοσης μεγάλου αριθμού μηνυμάτων (Χοντολίδου, 1999). Με τον όρο εικόνα προσδιορίζεται κάθε μορφή απεικόνισης,
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όπως έργα τέχνης, γελοιογραφίες, φωτογραφίες, σκίτσα, χάρτες, διαγράμματα κ.λπ. (Βώρος, 1993).
Ωστόσο, αν και τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα των
σχολικών βιβλίων του μαθήματος της Ιστορίας, ο ρόλος τους συνηθίζεται να είναι συμπληρωματικός, αν όχι διακοσμητικός, ενώ δεν αξιοποιούνται ικανοποιητικά στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Μεταξιώτης, 2000). Μολονότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τις εικόνες,
δυσκολεύονται στην αποκωδικοποίηση και σημειολογική ερμηνεία των μηνυμάτων τους.
Αρχικά, επομένως, θα πρέπει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τον τρόπο ερμηνείας των
εικόνων, να κατανοεί το περιεχόμενο και τη μορφή τους, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει
τους μαθητές να καλλιεργήσουν τον οπτικό γραμματισμό. Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι σε μία εικόνα ενυπάρχει σημαντικός αριθμός συμπαραδηλώσεων. Επομένως,
στόχος δεν είναι η αναζήτηση της αντικειμενικής αλήθειας, αλλά η προσπάθεια ερμηνείας
τους (Χοντολίδου, 1999). Οι εικόνες είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν με ποικίλους τρόπους,
όπως στην αρχή του μαθήματος με την εφαρμογή της μεθόδου του καταιγισμού ιδεών,
μπορεί να δομηθεί πάνω σε αυτές όλο το μάθημα ή να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά
στη μελέτη και ερμηνεία ενός ιστορικού γεγονότος.
Για παράδειγμα, η μέθοδος της Διδακτικής Αξιοποίησης Εικόνων θα μπορούσε να εφαρμοστεί μέσω της αξιοποίησης της ψηφιακής «Λαογραφικής Συλλογής» της «Περγάμου». Έχει
παρατηρηθεί ότι, κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, η προσέγγιση της Ιστορίας εξακολουθεί σε σημαντικό βαθμό να παραμένει γεγονοτολογική, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δράση συγκεκριμένων προσωπικοτήτων. Οι μαθητές θα πρέπει, ωστόσο,
να κατανοήσουν ότι η Ιστορία δεν περιορίζεται σε αυτές τις διαστάσεις, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η Ιστορία από τα κάτω, αυτή των απλών ανθρώπων, που αντικατοπτρίζεται
στις προφορικές μαρτυρίες και τα τεκμήρια του βίου τους. Η πλούσια ψηφιακή «Λαογραφική Συλλογή» μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και την
ουσιαστική κατανόηση της σπουδαιότητας του λαϊκού πολιτισμού, με απώτερο στόχο την
καταγραφή, διάσωση και ανάδειξή του. Η Συλλογή καλύπτει χρονικά τον 19ο και τον 20ο αι.
και περιλαμβάνει εικόνες λαογραφικών αντικείμενων της καθημερινής ζωής, ενδυμάτων,
κοσμημάτων και χειρογράφων.
Η συγκεκριμένη συλλογή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Ενδεικτικά, οι
μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, καθεμιά από τις οποίες αναλαμβάνει την αναζήτηση στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού διαφορετικών περιοχών στις οποίες διαβιούσαν ελληνικοί
πληθυσμοί. Μελετούν το σύνολο του υλικού που εντοπίζεται στην Ψηφιακή Συλλογή για
την περιοχή που έχουν αναλάβει, όπως εικόνες ενδυμασιών, κοσμημάτων, αντικειμένων,
επίσημα και ιδιωτικά έγγραφα, χάρτες κ.ά. Με την ολοκλήρωση της έρευνάς τους και τη
συγγραφή της εργασίας, οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια την ιστορία της περιοχής
μέσα από τα τεκμήρια του λαϊκού πολιτισμού της, ενώ επισημαίνουν ορισμένα ιδιαίτερα
στοιχεία, τα οποία αφορούν στο γενικότερο ιστορικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την τοπική
Ιστορία της περιοχής. Στη συνέχεια, κάθε μαθητής θα μπορούσε να κληθεί να πάρει συνέντευξη από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από το συγγενικό του περιβάλλον, αναφορικά με τα
ήθη και έθιμα παρελθουσών εποχών, να αναζητήσει φωτογραφίες, αντικείμενα κ.ά., δημιουργώντας κατά κάποιο τρόπο μια μικρή ψηφιακή λαογραφική συλλογή της οικογένειας
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ή του τόπου καταγωγής του, την οποία θα ήταν δυνατόν να παρουσιάσει στην τάξη σε
μορφή Powerpoint.
Η εργασία δεν είναι φυσικά δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός διδακτικών ωρών, αλλά απαιτείται συνεργασία των μαθητών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, η οποία θα ωφελήσει πολλαπλά τους μαθητές. Κατά τη διάρκειά της, ο ρόλος
τους εκπαιδευτικού είναι συμβουλευτικός και βοηθητικός, ώστε οι μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τη μαγεία των Συλλογών και να μυηθούν σταδιακά σε μεθόδους συστηματικής έρευνας. Επιπλέον, η συγκεκριμένη δραστηριότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων ουσιαστικής κατανόησης και αποδοχής του Άλλου, σύμφωνα με τις αρχές και τα αξιώματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Δαμανάκης 2005: 99-106).
Οι Ψηφιακές Συλλογές του ΕΚΠΑ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία πλήθους άλλων κεφαλαίων του μαθήματος της Ιστορίας, όπως αυτών που σχετίζονται με τον
«Πολιτισμό», στα οποία δε δίνεται συνήθως η δέουσα σημασία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες ενότητες συνδέονται με ποικίλες εκφάνσεις όχι μόνο της
πνευματικής, αλλά και της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για την ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και τη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Οι Ψηφιακές Συλλογές θα μπορούσαν, επομένως, να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο
για μία πλειάδα δραστηριοτήτων.
Για παράδειγμα, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και περιηγούνται στη ψηφιακή «Θεατρική Συλλογή» του ΕΚΠΑ, στην οποία μπορούν να δουν μια σειρά ψηφιοποιημένων θεατρικών προγραμμάτων που καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό και θεματικό πεδίο. Ο εκπαιδευτικός
ζητεί από τους μαθητές να εξετάσουν τις επιλογές εικονογράφησης των προγραμμάτων και
να διερωτηθούν αν αυτές θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τα διάφορα ρεύματα στην
Τέχνη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις δυνατότητες που προσφέρονται από την Τεχνολογία
σε κάθε εποχή. Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις ομάδες, οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν το ζήτημα της θεματολογίας των συγκεκριμένων παραστάσεων.
Δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός προγραμμάτων αφορά σε θεατρικές παραστάσεις της
αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, οι μαθητές συζητούν για την αναβίωση του αρχαίου
ελληνικού πνεύματος στη σύγχρονη εποχή, εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και για τις συνθήκες που την ευνόησαν.
Συμπεράσματα
Καταλήγοντας, με τη συνδρομή των ψηφιακών συλλογών, η μάθηση μπορεί να αποτελέσει
μία ενδιαφέρουσα διερευνητική διαδικασία, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας των μαθητών. Με την ολοκλήρωση του σχολείου, οι μαθητές θα είναι σε
θέση να αξιολογούν τις πληροφορίες του διαδικτύου και να μην περιορίζονται στην πληροφόρηση ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδειών, των οποίων δε γνωρίζουν την ταυτότητα και την
ιδιότητα των συντακτών. Οι Ψηφιακές Συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρονται,
επομένως, χάρη στο πλούσιο και ετερογενές υλικό τους, για τη διδασκαλία της Ιστορίας και
για διαθεματικές διδασκαλίες, αποτελώντας ευεπίφορο πεδίο εφαρμογής σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Μπορούν, επιπλέον, να λειτουργήσουν ως ουσιαστικό εκπαιδευ-
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τικό εργαλείο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και τη σταδιακή εξοικείωση τους με μεθόδους συστηματικής έρευνας μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Μοναδικός περιορισμός για τους τρόπους αξιοποίησης των Ψηφιακών Συλλογών του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η φαντασία κάθε εκπαιδευτικού.
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Αξιοποιώντας την σχεδίαση κόμικς και την στατιστική ανάλυση ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης με καρότσι για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με ποσοστά
Ένα ηλεκτρονικό διδακτικό σενάριο.
Πριοβόλου Μαρία
Μαθηματικός – M.Sc. Διδακτική Μαθηματικών
mpriovolou@yahoo.gr
Περίληψη
Η διδακτική πρακτική που παρουσιάζεται επιδιώκει από τη μια να προσφέρει ένα ταξίδι
κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές να ανακαλύψουν τον κόσμο των Μαθηματικών και
να τον αγαπήσουν και από την άλλη να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα κοινωνικά, όπως η ζωή και οι ικανότητες των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρόκειται για
ένα ηλεκτρονικό διδακτικό σενάριο το οποίο σχετίζεται με μαθηματικές προβληματικές καταστάσεις που μπορεί ένας μαθητής να συναντήσει, όταν θέλει να αναλύσει στατιστικά έναν αγώνα Καλαθοσφαίρισης με Καρότσι ή να διοργανώσει έναν τέτοιον αγώνα με κοινωφελή σκοπό. Η ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου που αφορά η διδακτική εφαρμογή σχετίζεται με την ρεαλιστική προσέγγιση της έννοιας του Ποσοστού και την επίλυση προβλημάτων της πραγματικής ζωής με Ποσοστά για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.
Λέξεις – κλειδιά: Ποσοστό, Στατιστική ανάλυση αθλητικού αγώνα, Καλαθοσφαίριση με Καρότσι, Κόμικς.
Εισαγωγή
Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου βρίσκονται στην πρώτη φάση της εφηβείας. Συχνά οι έφηβοι
ταυτίζονται με ήρωες, είδωλα του κινηματογράφου, της μουσικής, του αθλητισμού κτλ.,
ασχολούνται με διάφορες ιδεολογίες, θεωρίες, κινήματα και έτσι προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιοί είναι και ποιοί θα ήθελαν να είναι στο μέλλον. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα:
Ποιά κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα, ποιές κοινωνικές και πολιτιστικές καταστάσεις θα
αποτελέσουν το πλαίσιο για τη μορφοποίηση της ταυτότητας ενός αυριανού πολίτη, σημερινού έφηβου; Η σύγχρονη εκπαίδευση οφείλει να οδηγήσει τους εφήβους σε διαφόρους
τομείς ή εκφάνσεις της κοινωνικοπολιτιστικής ζωής για να ανιχνεύσουν τα διλήμματα, τις
ευκαιρίες δημιουργικότητας και τα εμπόδια που θα συναντήσουν (Τσιάντης, 1994). Επιπροσθέτως, οι μαθητές - έφηβοι έχουν ανάγκη να έρθουν σε επαφή με την διαφορετικότητα για να μπορέσουν να την αποδεχτούν.
Mε την είσοδο τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου έρχονται σε επαφή με μια διαφορετική μορφή της μαθηματικής εκπαίδευσης. Ο Hans
Freudenthal αναφέρει για την μαθηματική εκπαίδευση : «Εάν οι μαθηματικοί συζητούν για
εκπαίδευση, αυτοί εννοούν πρώτα από όλα, ή αποκλειστικά, μια ελιτίστικη μειοψηφία, στοχεύοντας στην ανωτάτη εκπαίδευση σαν τον επόμενο επίτευγμα τους, στα πανεπιστήμια
όπου τα μαθηματικά διδάσκονται από μια ελίτ καθηγητών που είναι αφιερωμένοι στα ανώτατα μαθηματικά. Υπάρχουν μαθηματικά για όλους; Ναι, υφίστανται και είναι γνωστά from
hearsay.» (Freudenthal, 1980). Το παρόν ηλεκτρονικό διδακτικό σενάριο προσεγγίζει τα
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Μαθηματικά από μια σκοπιά όπου μπορούν όλοι οι μαθητές να εφαρμόσουν με δραστηριότητες οι οποίες δεν τους θυμίζουν την αυστηρή φορμαλιστική προσέγγιση της επιστήμης
ή το ασκησιολόγιο που συχνά τους ζητείτε να επιλύσουν. Τα ερωτήματα που τίθενται στους
μαθητές είναι δομημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τους προκαλούν το ενδιαφέρον μέσα
από θέματα που σχετίζονται με τις ενασχολήσεις τους.
Η αρχική ιδέα του διδακτικού σεναρίου βασίζεται στους παραπάνω προβληματισμούς καθώς και στη δυσκολία που συναντούν οι μαθητές στην χρήση και εφαρμογή των Ποσοστών
στην καθημερινή τους ζωή. Στο 5ο Κεφάλαιο της Άλγεβρας, στα Μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου, οι μαθητές συναντούν την έννοια του Ποσοστού και καλούνται να επιλύσουν προβλήματα με Ποσοστά. Τα προβλήματα που προτείνονται για λύση απέχουν πολύ από την
καθημερινότητα ενός μαθητή της Α΄ Γυμνασίου. Τα μαθηματικά προβλήματα για να είναι
πρωτίστως ελκυστικά πρέπει να προέρχονται από την πραγματική ζωή των μαθητών. Οι
λύσεις/οι απαντήσεις των μαθητών πρέπει να είναι εφαρμόσιμες - να έχουν δηλαδή νόημα
- στην πραγματική ζωή.
Οι πλειοψηφία των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, πρόκειται για εφήβους, αγαπούν τον αθλητισμό, πολλοί παίζουν κάποιο ομαδικό άθλημα ή το παρακολουθούν στην τηλεόραση κατά
την διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους. Καθώς τα Ποσοστά χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα
στην στατιστική ανάλυση ενός αγώνα καλαθοσφαιρισης, οδηγήθηκα στην επιλογή στατιστικής ανάλυσης ενός αγώνα Καλαθοσφαίρισης με Καρότσι. Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες που
πραγματοποιήθηκαν στον Λονδίνο το καλοκαίρι του 2012 αποτέλεσαν την κύρια πηγή έμπνευσης της αρχικής ιδέας και της επιλογής ενός συγκεκριμένου αγώνα που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια τους.
Περά από αυτό, αρκετοί μαθητές επιλέγουν την ανάγνωση κόμικς και οι πιο ταλαντούχοι
σχεδιάζουν κάποια. Η χρήση κόμικς στην διδασκαλία μπορεί να αναπτύξει ευκαιρίες για
καλλιέργεια δεξιοτήτων και δημιουργικότητας. Δραστηριοποιώντας τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα κόμικς κατά την διδασκαλία της Άλγεβρας, ακόμη και οι μαθητές με χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση προδιατίθενται θετικά να λάβουν μέρος στην μαθησιακή διαδικασία δημιουργώντας τα δικά τους κόμικς και χρησιμοποιώντας την αλγεβρική γλώσσα. Η
αλγεβρική γλώσσα γίνεται πιο φυσική για αυτούς. (Tin Lam Toh, 2005) Η σύνδεση των Μαθηματικών του σχολείου με ρόλους, όπως του αθλητικού αναλυτή και του κομίστα, οι οποίοι είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών τα κάνει πιο ελκυστικά σε αυτούς και προσδίδει νόημα σε όλα όσα διδάσκονται, καθώς τα κάνει εφαρμόσιμα σε εξωσχολικές δραστηριότητες.
Σε αυτό το διδακτικό σενάριο κυρίαρχο ρόλο έχει η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους
μαθητές. Όλες οι δραστηριότητες είναι ηλεκτρονικές, με μικρή χρήση χαρτιού – μολυβιού.
Διαπιστώνεται (Owston, 1997) πως η διδακτική αξιοποίηση αλλά και η πρωτογενής δημιουργία από τους ίδιους τους μαθητές πολυμεσικών/υπερμεσικών εφαρμογών:
•

Δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για συμμετοχή, όπως προκύπτει τόσο από την ένταση όσο
και από τη διάρκεια της επαφής των μαθητών με τον υπολογιστή.
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•

Επιτρέπει μια προσέγγιση επικεντρωμένη στις ανάγκες του μαθητή χάρη στη δυνατότητα για αλληλεπίδραση και κατά συνέπεια στις δυνατότητες επιλογής που παρέχει.

•

Υποστηρίζει διαδικασίες που οδηγούν σε μια περισσότερο παραγωγική και αποτελεσματική μάθηση.
Διορατικότητα και Δημιουργικότητα με χρήση των ΤΠΕ.

Ο Van Hiele υποστήριζε ότι υπάρχουν αμέτρητες δομές που μπορεί να αναγνωρίσει ο άνθρωπος εξαιτίας της θέσης τους στο θησαυρό της κοινής ανθρώπινης γνώσης. Πρέπει, επίσης, να συνειδητοποιήσουμε ότι, αν και ο άνθρωπος έχει πρόσβαση στη συσσωρευμένη
ανθρώπινη γνώση, μπορεί να αποκτήσει άμεσα μόνο ένα μικρό κλάσμα αυτής. Επομένως,
για να είμαστε σε θέση να δράσουμε αποτελεσματικά σε μια δεδομένη κατάσταση, είναι
απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλο και πιο εξεζητημένα συστήματα. Αυτή είναι μια σημαντική παρατήρηση για την εκπαίδευση. Είναι καλύτερο για κάποιον να μάθει πώς μπορούν να αποκτηθούν γρήγορα οι πληροφορίες από το θησαυρό της κοινής ανθρώπινης λογικής πάρα να μάθει απέξω πολλά αποτελέσματα.
Η τεχνολογία μας έχει δώσει την δυνατότητα να παρατηρούμε αμέτρητες νέες δεξιότητες
στους μαθητές, αλλά και είναι δυνατόν να καλλιεργήσει αυτές τις δεξιότητες. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους αν τους διδάσκουν να δουλεύουν με τη
διορατικότητα. Για να λειτουργήσει αυτή η διορατικότητα, οι μαθητές πρέπει να αναγνωρίζουν πολλές δομές και να χρησιμοποιούν πολλές από τις δεξιότητες τους. Τις υψηλότερες
δομές μπορούν να τις έχουν στον νου τους, αλλά οι κατώτερες δομές μπορούν να βρεθούν
μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πόσο χρήσιμο είναι να διδάσκουμε καλλιεργώντας τις πολλαπλές δεξιότητες των μαθητών, αλλά και
πόσο χρήσιμο να μάθουμε τους μαθητές να τις χρησιμοποιούν (Van Hiele P., 2011).
Η παρούσα διδακτική πρακτική καλλιεργεί και αξιολογεί πολλές δεξιότητες στους μαθητές
στην προσπάθεια να τους δώσει την δυνατότητα να εργαστούν με διορατικότητα και δημιουργικότητα για να αποκτήσουν πρόσβαση στην συσσωρευμένη μαθηματική γνώση.
Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο με αποκλειστική χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, δηλαδή είναι ηλεκτρονικό. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά όλοι οι παράγοντες που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σενάριο, οι δεξιότητες, οι στόχοι και η υλοποίηση της.
Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διαθεματικό Πλαίσιο.
Ποια είναι όμως η σχέση του σεναρίου με το Αναλυτικό Πρόγραμμα; Το σενάριο βασίζεται
στο Κεφάλαιο 5 της Άλγεβρας της Α΄ Γυμνασίου το οποίο πραγματεύεται την έννοια του
Ποσοστού και την επίλυση προβλημάτων με Ποσοστά. Η παράδοση του Κεφαλαίου 5 – Τα
Ποσοστά προηγήθηκε. Στη συνέχεια, υπό μορφή εμπέδωσης των εννοιών πραγματοποιήθηκε το ηλεκτρονικό διδακτικό σενάριο, που βασίζεται στην επανάληψη και στην χρήση
όλων όσων οι μαθητές πραγματεύτηκαν κατά την παράδοση των Ποσοστών.
Το ηλεκτρονικό διδακτικό σενάριο βασίζεται σε ένα διαθεματικό πλαίσιο καθώς συνδέει
την χρησιμότητα των Ποσοστών στις στατιστικές αναλύσεις αθλητικών αγώνων. Πέρα από
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αυτό, συνδέεται η Γλώσσα με τα Μαθηματικά μέσω της λεκτικής - αφηγηματικής ανάλυσης
στην επίλυσης ενός προβλήματος με ποσοστά μέσα από την δημιουργία κόμικς.
Πρόκειται για ένα ομαδοσυνεργατικό διδακτικό σενάριο που πραγματοποιείται σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι ομάδες κατά την διάρκεια επεξεργασίας των δραστηριοτήτων είναι τριμελείς. Η επιλογή των μελών γίνεται από τον εκπαιδευτικό. Τα τρία
μέλη των ομάδων είναι καλύτερο να μην είναι όλα του ίδιου φύλου και να αντιπροσωπεύουν διαφορετικό ακαδημαϊκό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί μια διαλεκτική σχέση μεταξύ
τους. Οι διαφορετικές απόψεις που μπορεί να διαπραγματευθούν δυο μαθητές που δεν
έχουν ιδιαίτερα κοινά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε ένα σημαντικό μαθησιακό αποτέλεσμα. Συχνά οι μαθητές σε αυτήν την ηλικία (κατά την διάρκεια της εφηβείας) επιθυμούν να
συνεργάζονται μόνο με συμμαθητές τους που έχουν φιλική σχέση. Αισθάνονται ασφάλεια
και εμπιστοσύνη, όταν εργάζονται μαζί με φίλους τους. Σαφέστατα αυτά τα δυο στοιχεία
είναι σημαντικά για την ομαλή λειτουργία της ομαδοκεντρικής διδασκαλίας, αλλά αυτό που
πρέπει να διδάξουμε στους μαθητές μας είναι ότι δεν θα συνεργάζονται πάντα με πρόσωπα
της επιλογής τους, γι’ αυτό είναι προτιμότερο να εξασκηθούν στη συνεργασία με μαθητές
που δεν ανήκουν στο φιλικό τους περιβάλλον. Οι μαθητές έχουν πολλά να κερδίσουν από
τις διάφορες σκέψεις που θα ακούσουν από έναν συμμαθητή τους που μπορεί, υπό άλλες
συνθήκες, να μην επέλεγαν ποτέ για να συνεργαστούν.
Υπηρεσίες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που αξιοποιήθηκαν
Κατά την διάρκεια του ηλεκτρονικού διδακτικού σεναρίου γίνεται χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδραστικού πίνακα. Οι μαθητές χρησιμοποιούν προγράμματα του Microsoft Office (Microsoft Excel, OneNote, Interactive Classroom) και το πρόγραμμα σχεδίασης κόμικς Comic Strip Creator. Επίσης, οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο και κάνουν χρήση σελίδων του διαδικτύου.
Δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν:
Κατά την διάρκεια του ηλεκτρονικού διδακτικού σεναρίου οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου
πρέπει να είναι σε θέση:
•

να εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά

•

να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να επιλύουν τις προβληματικές καταστάσεις που
τους δίνονται

•

να συσχετίζουν προβλήματα της καθημερινής ζωής με μαθηματικές έννοιες

•

να περιγράφουν λεκτικά μαθηματικές έννοιες και τις στρατηγικές που ακολουθούν στην
επίλυση των προβλημάτων.

•

να χρησιμοποιούν σωστά την μαθηματική ορολογία.

•

να παρουσιάζουν τις λύσεις κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Microsoft Excel και
Comic Strip Creator.
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Σκοπός & Στόχοι του Ηλεκτρονικού Διδακτικού Σεναρίου.
Ο γενικός σκοπός του ηλεκτρονικού διδακτικού σεναρίου είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν
με ελκυστικό τρόπο, μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες ηλεκτρονικές δραστηριότητες, τις
μαθηματικές έννοιες του Ποσοστού, της Μείωσης – Έκπτωσης και της Αύξησης του και να
επιλύσουν πραγματικά μαθηματικά προβλήματα που μπορεί να συναντήσουν στον αθλητισμό και στην καθημερινή ζωή γενικά.
Επιμέρους Στόχοι
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο στοχεύει, οι μαθητές:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
•

Να υπολογίσουν τα ποσοστά ευστοχίας κάθε ομάδας σε έναν αγώνα Καλαθοσφαίρισης
με Καρότσι και να τα αποδώσουν με την κατασκευή ραβδογράμματος.

•

Να υπολογίσουν το ποσοστό μείωσης – έκπτωσης ή αύξησης, το ποσό της έκπτωσης, την
αρχική τιμή ή την τελική τιμή πώλησης των εισιτήριων ενός αγώνα κάνοντας χρήση των
ποσοστών που δίνονται.

•

Να διατυπώσουν και να επιλύσουν μαθηματικές προβληματικές καταστάσεις σχετικές
με την διοργάνωση ενός αγώνα Καλαθοσφαίρισης με Καρότσι.

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
•

Να διαπιστώσουν και να πειραματιστούν με την διασύνδεση των μαθηματικών εννοιών
και τη κατασκευή μιας πολυδιάστατης και πολυεπίπεδης γνώσης.

•

Να δημιουργήσουν συνδέσεις μεταξύ των Μαθηματικών, του Αθλητισμού και της διοργάνωσης κοινωφελούς εκδηλώσεων.

•

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών:

•

Να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν τα θέματα, τις δραστηριότητες και τις ιστοσελίδες που τους δίνονται μέσω ενός αρχείου MS OneNote.

•

Να παρακολουθήσουν ένα βίντεο αγώνα Καλαθοσφαιρισης με Καρότσι, όχι σαν παθητικοί θεατές, αλλά σαν ενεργοί αναλυτές ποσοστών.

•

Να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα MS Excel για την καταγραφή και επεξεργασία των
δεδομένων τους από την στατιστική ανάλυση του αγώνα Καλαθοσφαίρισης με Καρότσι.

•

Να δημιουργήσουν ένα κόμικς, ακόμη και αν δεν είναι άριστοι στο σχέδιο, με την χρήση
του προγράμματος Comic Strip Creator.

•

Να πάρουν μέρος σε μια ηλεκτρονική αξιολόγηση μέσω του Interactive Classroom (Academic for MS PowerPoint).

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

63/326

Ως προς την παιδαγωγική διαδικασία:
•

Να καλλιεργήσουν συνεργατικό πνεύμα.

•

Να προβληματιστούν σχετικά με τους λόγους που διδάσκονται τα Μαθηματικά στο σχολείο και να αντιληφθούν την χρήση που αυτά έχουν σε διάφορες δραστηριότητες της
πραγματικής ζωής, όπως οι αθλητικοί αγώνες και η διοργάνωση κοινωφελών εκδηλώσεων.

•

Να προσεγγίσουν τις μαθηματικές έννοιες, όρους και προβλήματα από έναν διαφορετικό ρόλο, αυτό του αναλυτή αγώνων καλαθοσφαίρισης και διοργανωτή κοινωφελών εκδηλώσεων.

•

Να αποδώσουν λεκτικά τις προβληματικές καταστάσεις που καλούνται να φέρουν εις
πέρας μέσα από τον ρόλο του σχεδιαστή κόμικς.
Αναλυτική Περιγραφή του Ηλεκτρονικού Διδακτικού Σεναρίου:
1η Διδακτική Πράξη:

Αρχική σελίδα ηλεκτρονικής δραστηριότητας
Η 1η διδακτική πράξη πραγματοποιείται σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι μαθητές έχουν χωριστεί σε οκτώ τριμελείς ομάδες εργασίας από τον εκπαιδευτικό. Κάθε ομάδα χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή. Ο εκπαιδευτικός συζητάει με τους μαθητές για τα Παραολυμπιακά Αθλήματα και συγκεκριμένα για την Καλαθοσφαίριση με Καρότσι. Τόσο στον
διαδραστικό πίνακα της αίθουσας όσο και στους υπολογιστές των μαθητών υπάρχει ένα
αρχείο MS OneNote με πληροφορίες για το θέμα. Στο αρχείο έχουν επισυναφτεί ιστοσελί-
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δες με επιπλέον στοιχεία για την Καλαθοσφαίριση με Καρότσι. Πέρα από αυτό, προτείνεται
στους μαθητές το λογοτεχνικό βιβλίο «Δυο παπούτσια με καρότσι» του Νίκου Ανδρικόπουλου, για ανάγνωση στον ελεύθερο τους χρόνο. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός συνδέει την
χρήση των Ποσοστών στην ανάλυση αποτελεσμάτων σε αγώνες καλαθοσφαίρισης. Παρουσιάζεται στους μαθητές η εργασία που έχουν να φέρουν εις πέρας αυτή την διδακτική περίοδο, κάθε ομάδα παρακολουθεί ένα μέρος του αγώνα και καταγράφει το πλήθος των
προσπαθειών των αθλητών σε σουτ 1 πόντου, δίποντα και τρίποντα και το πλήθος των εύστοχων σουτ. Τέλος, οι μαθητές καταγράφουν τα αποτελέσματα αυτά σε ένα αρχείο MS
Excel, υπολογίζουν τα ποσοστά ευστοχίας σε κάθε περίπτωση και φτιάχνουν τα αντίστοιχα
ραβδογράμματα.
2η Διδακτική Πράξη:

Στατιστική aνάλυση του αγώνα MS Excel
Στη δεύτερη διδακτική πράξη του σεναρίου, οι ομάδες των μαθητών διατηρούνται σταθερές για να συνεχίσουν τις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί.
Αρχικά, κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ποσοστών ευστοχίας και τα ραβδογράμματα που έχει καταγράψει σε αρχείο Microsoft Excel από την προηγούμενη διδακτική
περίοδο. Ακολουθεί συζήτηση για την στατιστική πορεία του αγώνα, γίνεται σύγκριση των
ποσοστών ευστοχίας για την κάθε ομάδα σε κάθε δεκάλεπτο του αγώνα. Οι μαθητές παρατηρώντας τις καταγραφές κάθε ομάδας στο αρχείο MS Excel σχολιάζουν τα ποσοστά ευστοχίας σε σουτ ενός, δυο και τριών πόντων και εξάγουν συμπεράσματα για το αδύναμα σημεία και τα περιθώρια βελτίωσης κάθε ομάδας. Πέρα από αυτό, οι μαθητές εκφράζουν τον
θαυμασμό τους για τους παραολυμπιακούς αθλητές της Καλαθοσφαίρισης με Καρότσι, οι
οποίοι μπορούν να διατηρούν εξίσου υψηλά ποσοστά ευστοχίας με αντίστοιχους αθλητές
καλαθοσφαίρισης. Στην συνέχεια, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές την 2η ομα_________________________________________________________________________________________________________
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δική δραστηριότητα που έχουν να επεξεργαστούν. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την
επίλυση Προβλημάτων Ποσοστών εκφρασμένη υπό την μορφή κόμικς και κατασκευασμένη
με το πρόγραμμα Comic Strip Creator. Υπάρχουν 4 διαφορετικά προβλήματα – κόμικς, η
θεματολογία των προβλημάτων βασίζεται στην διοργάνωση ενός φιλανθρωπικού αγώνα
Καλαθοσφαίρισης με Καρότσι από μαθητές. Αρχικά, οι μαθητές διαβάζουν τα προβλήματα
– κόμικς που αντιστοιχούν στην ομάδα τους. Το μαθηματικό υπόβαθρο των προβλημάτων
απαιτεί υπολογισμό εκπτώσεων, εύρεση ποσοστών, αρχικής κα τελικής τιμής έπειτα από
αύξηση ή μείωση ποσοστού. Η διδακτική πράξη ολοκληρώνεται με τα μέλη κάθε ομάδας να
συνεργάζονται για να επιλύσουν τα προβλήματα – κόμικς στο τετράδιο τους.
3η Διδακτική Πράξη:

Μαθηματικό πρόβλημα σε κόμικ
Στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών πραγματοποιείται η 3η διδακτική πράξη του
ηλεκτρονικού σεναρίου. Οι μαθητές κάνουν χρήση του προγράμματος Comic Strip Creator
για να κατασκευάσουν το δικό τους κόμικς με την λύση του προβλήματος που έχει επεξεργαστεί κάθε ομάδα με μολύβι και χαρτί στην προηγούμενη διδακτική πράξη. Αρχικά, τα
μέλη κάθε ομάδας επιλέγουν το σκηνικό του κόμικς τους. Στη συνέχεια, διαλέγουν τους
ήρωες που πρωταγωνιστούν στο κόμικς. Έπειτα, μέσω των ηρώων του κόμικς περιγράφουν
αναλυτικά την μαθηματική λύση του προβλήματος τόσο λεκτικά όσο και αλγεβρικά. Η 3η
διδακτική πράξη ολοκληρώνεται με τους μαθητές να αξιολογούν τις λύσεις – κόμικς που
δημιούργησαν, τόσο από μαθηματική σκοπιά όσο και από δημιουργική. Ακολουθεί συζήτηση – προβληματισμός κατά πόσο είναι δυνατή η διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για
στήριξη ατόμων με κινητικές δυσκολίες (π.χ. αγώνας καλαθοσφαιρισης με καρότσι) στο χώρο του σχολείου.
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4η Διδακτική Πράξη:

Δραστηριότητα αξιολόγησης
Στην τελευταία διδακτική πράξη οι ομάδες των μαθητών παρνουν μέρος σε μια ηλεκτρονική
διαδικασία αξιολόγησης στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι τριμελείς ομάδες
καλούνται να απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις αξιολόγησης στο Κεφάλαιο των Ποσοστών με
χρήση του προγράμματος Interactive Classroom της Microsoft. Πρόκειται για ερωτήσεις καθορισμένης απάντησης, δηλαδή ερωτήσεις τύπου Σωστού – Λάθους, πολλαπλής επιλογής
και τύπου Ναι - Όχι. Το πρόγραμμα Interactive Classroom υπολογίζει το ποσοστό επιλογής
της κάθε απάντησης από τις ομάδες των μαθητών. Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης ακολουθεί σχολιασμός των απαντήσεων από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό. Οι
μαθητές παρατηρούν και αξιολογούν τα ποσοστά επιτυχίας τους. Στο τέλος της 4ης διδακτικής πράξης, οι μαθητές συνοψίζουν όλα τα θέματα που διαπραγματεύτηκαν στις διάφορες
δραστηριότητες, τον υπολογισμό ποσοστών σε αγώνα Καλαθοσφαίρισης με Καρότσι, την
δημιουργία κόμικς με την λύση προβλημάτων και την αξιολόγηση τους.
Δεξιότητες που αξιολογήθηκαν:
Οι δεξιότητες που αξιολογήθηκαν στο ηλεκτρονικό διδακτικό σενάριο είναι:
•

Το επίπεδο συνεργασίας των μελών κάθε ομάδας.

•

Ο καταμερισμός της εργασίας στα μέλη κάθε ομάδας.

•

Ο ορθός υπολογισμός των ποσοστών ευστοχίας κάθε ομάδας καλαθοσφαίρισης με βάση τα βίντεο που παρακολούθησαν.
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•

Οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που ακολουθήθηκαν κατά την λύση των ασκήσεων – κόμικς.

•

Η παρουσίαση των λύσεων μέσα από ένα κόμικς.

•

Η ορθότητα των απαντήσεων στις τελικές ηλεκτρονικές ερωτήσεις αξιολόγησης.
Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν μετά την πραγματοποίηση
του ηλεκτρονικού διδακτικού σεναρίου.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά στην ένταξη των εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση γενικότερα και στη διδασκαλία των Μαθηματικών ειδικότερα. Οι μαθητές προσέγγισαν την πραγματική μαθηματική γνώση μέσα από δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ. Οι
λύσεις των προβλημάτων που ανακαλύφθηκαν από τα ίδια τα παιδιά αποτέλεσαν θέμα συζήτησης και λειτούργησαν ως αφετηρία επικοινωνίας των μελών της τάξης.
Ο Bruner υποστήριζε ότι η επίδραση των προόδων της γνωστικής ψυχολογίας και η αποδοχή της αντίληψης ότι οι μαθητές δομούν την γνώση όχι μόνον μέσα από την προσωπική
βιωματική εμπειρία και ανακάλυψη αλλά παράλληλα και μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους και την στήριξη που λαμβάνουν από αυτό (Bruner, 1987).
Αυτό ακριβώς εξακριβώθηκε μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διδακτικού σεναρίου,
ότι μέσα από τις δραστηριότητες οι μαθητές είχαν την δυνατότητα, συνεργαζόμενοι μεταξύ
τους και χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ως εργαλείο, να δομούν την γνώση μέσα από
την κοινωνική αλληλεπίδραση. Ο εκπαιδευτικός εκμεταλλεύτηκε την ανατροφοδότηση που
έπαιρναν οι μαθητές από την αλληλεπίδραση τους από τον υπολογιστή και προσάρμοσε
ανάλογα την παρέμβαση του η οποία γινόταν περισσότερο συμβουλευτική όσο πλησίαζε το
τέλος της όλης δραστηριότητας.
Ο υπολογιστής στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το μέσον με το οποίο οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί. Ο Papert πίστευε ότι ο
υπολογιστής δεν νοείται ως γνωστικό αντικείμενο προς κατάκτηση ή απλώς ως ένα ακόμη
εποπτικό μέσο στήριξης της διδακτικής πρακτικής αλλά ως εργαλείο στη διάθεση πρωτίστως του μαθητή, ως μέσο έκφρασης και διερεύνησης το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον
εμπλουτισμό, μετασχηματισμό των υφιστάμενων και τελικά τον σχηματισμό νέων γνωστικών δομών (Papert, 1993). Οι δραστηριότητες του σεναρίου έδωσαν στους μαθητές την δυνατότητα να εκφραστούν και να δημιουργήσουν μέσω του υπολογιστή, αλλά και να εμπλουτίσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, ώστε να μετατραπούν σε γνωστικές δομές.
Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο περιγράφει μια εργαστηριακή προσέγγιση της μαθηματικής διδασκαλίας, η μάθηση συντελείται «διά του πράττειν», σε αντίθεση
με την μάθηση η οποία καταδικάζει τον μαθητή σε παθητικό δέκτη, ο οποίος μόνο βλέπει
και ακούει. Μέσα από αυτήν την εργαστηριακή προσέγγιση της έννοιας του Ποσοστού, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν, να αυτενεργήσουν και
να δημιουργήσουν. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, μέσα στο εργαστήριο, από διανεμητή της
γνώσης μετατράπηκε σε διευκολυντή της γνώσης. Οι μαθητές ήξεραν τι πρέπει να κάνουν
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κάθε φορά, καθώς τα καθήκοντα και οι υπευθυνότητες είχαν κατανεμηθεί εξ αρχής και
γνώριζαν πώς να καταπιαστούν με την λύση κάθε δραστηριότητας.
Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων θεωρείται μια από τις πιο σπουδαίες πλευρές των
Μαθηματικών. Καταρχήν ο μαθητής θα πρέπει να επιθυμεί να λύσει ένα πρόβλημα. Πρέπει
να αναγνωρίσουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές επεξεργάζονται τα διάφορα προβλήματα
μόνο επειδή τους επιβάλλεται κάτι τέτοιο. Ο μαθητής όμως, μαθαίνει πραγματικά μόνο εφόσον το επιθυμεί. Διαπιστώθηκε ότι η οικειότητα των μαθητών με το περιεχόμενο των
προβληματικών καταστάσεων που τους τέθηκαν στο διδακτικό σενάριο βελτίωσε την επιτυχία ακόμη και εκείνων με μικρότερες ικανότητες. Ο υπολογισμός των ποσοστών ευστοχίας
μιας ομάδας Καλαθοσφαιρισης με Καρότσι αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα για τους
μαθητές που αγαπούν τον αθλητισμό. Η παρουσίαση της λύσης ενός μαθηματικού προβλήματος μέσω της κατασκευής ενός κόμικς αποτελεί ένα αφηγηματικό πρόβλημα, το οποίο
αναφέρεται σε καταστάσεις που ήταν οικείες στους μαθητές.
Πολλά από τα κόμικς που κατασκεύασαν οι μαθητές είναι πολύ ενδιαφέροντα. Επίσης, τα
κόμικς μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα τις παρερμηνείες των μαθητών σχετικά με την έννοια και την χρήση του Ποσοστού και να προετοιμάσουν κατάλληλα το επόμενο μάθημα τους. Γενικά, η παρατήρηση των δραστηριοτήτων
των μαθητών θα ενισχύσει σημαντικά την μελλοντική εκπαιδευτική διαδικασία πάνω στο
ίδιο θέμα.
Καθώς η αξιολόγηση λειτουργεί αμφίδρομα, έτσι σε κάθε συγκεκριμένο μαθητή αξιολογείται και το αποτέλεσμα του ίδιου του εκπαιδευτικού έργου και η προσωπική του πρόοδος.
Η τελική δραστηριότητα αξιολόγησης των μαθητών, στο συγκριμένο ηλεκτρονικό διδακτικό
σενάριο, περιείχε αποκλειστικά ερωτήσεις καθορισμένης απάντησης. Οι μαθητές παρατήρησαν μετά το τέλος της αξιολόγησης ότι υπήρχε σαφήνεια και ακρίβεια στα ζητούμενα, τα
όποια δεν τους προκαλούσαν σύγχυση. Πέρα από αυτό, αυτού του είδους οι ερωτήσεις ελαχιστοποίησαν το σφάλμα υποκειμενικότητας στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων απαντήσεων, οι οποίες περιόριζαν την έλλειψη ασάφειας με τη δυνατότητα θέσπισης κοινών
κριτηρίων αξιολόγησης.
Μετά το πέρας του διδακτικού σεναρίου, οι μαθητές παρατήρησαν ότι η επαφή με τους με
ένα Παραολυμπιακό Άθλημα τους βοήθησε να κατανοήσουν τις ικανότητες ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Στις συζητήσεις που ακολούθησαν ήταν έκδηλη η ευαισθητοποίηση τους
πάνω σε αυτό το θέμα και η αποδοχή της διαφορετικότητας αυτών των ατόμων. Πολλοί
μαθητές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να προτείνουν την διοργάνωση ενός αγώνα Καλαθοσφαιρισης με Καρότσι για φιλανθρωπικό σκοπό.
Η έννοια και η χρήση των Ποσοστών συνδέθηκε με την πραγματική ζωή για τους μαθητές
που πήραν μέρος σε αυτή την διδακτική πρακτική. Κάθε ένας τους αισθάνθηκε ότι τα Ποσοστά δεν βρίσκονται μόνο στις γραμμές μαθητικών τετραδίων αλλά στην καθημερινότητα
και στην κοινωνία ως μαθηματικό εργαλείο για την επίλυση κάθε λογής προβλημάτων μέχρι
και κοινωνικών.
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Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες web 2.0 ως εργαλεία διαβίου μάθησης. e –Ιστοριογραμμή,
μία καινοτόμος προσέγγιση για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Δημοτικό
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Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιάσουμε μία παραδειγματική εφαρμογή των δυνατοτήτων που μπορούν να προσφέρουν οι τεχνολογίες web 2.0, ως εργαλεία δια βίου μάθησης,
μέσω της ενσωμάτωσης και αξιοποίησής τους στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία. Ο σκοπός διττός: αφενός η εξοικείωση των μαθητών με τα πολυτροπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μία εποχή που κατακλύζεται κυριολεκτικά από αυτά, αφετέρου η συμβολή τους στην
ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, θα αποτυπώσουμε τον τρόπο με τον
οποίο αξιοποιήσαμε την ιστοριογραμμή (e-Ιστοριογραμμή) στο πλαίσιο του μαθήματος της
Ιστορίας της Στ΄ τάξης του δημοτικού ως μαθησιακό εργαλείο μέσω του οποίου οι μαθητές
δύνανται να οικοδομήσουν νέες έννοιες, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να ενεργοποιήσουν με ένα πιο ολιστικό τρόπο τη σύνδεση γνώσεων – συναισθημάτων κατά τη διαδικασία της ιστορικής διερεύνησης.
Εισαγωγή
Η επικυριαρχία των ηλεκτρονικών πηγών και μέσων που τη σύγχρονη εποχή κατακλύζουν
τους μαθητές με μία πληθώρα εικόνων και ήχων ενσωματώνουν με έναν ‘φυσικό’ τρόπο
την εμπλοκή όλο και περισσότερων από αυτούς με όλο και πιο ευρύ τρόπο σε διαδεδομένα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Η σύγχρονη εποχή αναπτύσσει διαρκώς δυναμικά τεχνολογικά εργαλεία που διευρύνουν τις δυνατότητες άντλησης και επεξεργασίας πληροφοριών, αλλά και αναδεικνύουν όλο και περισσότερο νέες μορφές της κοινωνική δικτύωσης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (Φλουρής & Γιώτη, 2012). Η αναγκαιότητα ενός
διαρκούς τεχνολογικού γραμματισμού αποτελεί τόσο μέσο όσο και αποτέλεσμα διαδικασιών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης που αναπόφευκτα προκαλούν τη σχολική εκπαίδευση να τις εντάξει στο ρεπερτόριό της. Η πραγματικότητα αυτή, ωστόσο, δεν μπορεί να
μην προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς τόσο για το ρόλο της διαμεσολάβησης του σχολείου στην οικείωση και στον προσδιορισμό της χρήσης τους, όσο και για τον τρόπο αξιοποίησής τους, ως μέσο διευκόλυνσης της μάθησης καθεαυτό, στο βαθμό που μπορούν επιπρόσθετα να της προσδώσουν ένα σύγχρονο, επίκαιρο και ενδιαφέρον χαρακτήρα.
Τα τελευταία χρόνια έχει παραχθεί ένα σημαντικό σώμα εφαρμογών και ερευνών για την
αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία που
καταδεικνύει τη συμβολή τους στην ποιοτική αναβάθμιση της (Lionarakis, 1998; Αναστασιάδης, 2008). Η παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών
μπορεί να καταστήσει τον υπολογιστή εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης στα χέρια δασκάλων και μαθητών συμβάλλοντας διεξοδικά στην προσπάθεια ποιοτικής μετεξέλιξης της
διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας. Μία παραδειγματική τέτοια χρήση μπορούν να παρέχουν τα εργαλεία web 2.0, που είναι ευέλικτα, εύκολα, απαιτούν μόνο εγγραφή και προσφέρουν δωρεάν χώρο. Αξιοποιήσαμε την e-Ιστοριογραμμή, ως μία εφαρμογή των web 2.0,
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καθώς αποτελεί ένα εργαλείο μάθησης που επιτρέπει την ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων
ενώ διευκολύνει την ανακαλυπτική-διερευνητική προσέγγιση ενός μαθησιακού περιεχομένου και παράλληλα αξιοποιείται από τους μαθητές για να κατασκευάσουν μόνοι τους τη
γνώση αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τη μεταγνωστική τους συνείδηση (Ηλιοπούλου,
2005). Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ενστερνιστεί ένα νέο ρόλο κατά τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, περισσότερο διευκολυντικού και λιγότερο καθοδηγητικού, καθώς επικουρεί και ενθαρρύνει τις προσπάθειες των μαθητών καλλιεργώντας την
αυτενέργειά τους για ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση (Καραγιωργάκη & Γιώτη, 2013).
Τη θεωρητική αφετηρία για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεναρίου
και της e-Ιστοριογραμμής αποτέλεσαν οι γενικές αρχές των γνωστικών και κοινωνικογνωστικών θεωριών που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια σαν μια επιστημολογική απάντηση
στο πώς αναπτύσσεται η γνώση στα παιδιά, αλλά και γενικότερα πώς αναπτύσσεται η γνώση που αντικατοπτρίζει τον κοινωνικό κόσμο (ό.π.). Η παραδοχή ότι η μάθηση επέρχεται ως
αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συνεχών αλλαγών στις γνωστικές δομές του υποκειμένου
(Piaget, 1979) είναι άμεσα συνυφασμένη με την επίδραση του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος το οποίο διαμορφώνει την κουλτούρα για τη γνώση και τη μάθηση (Vygotsky,
1978; Noss, 1995; Bruner, 1997). Σημαντική είναι και η συμβολή των εργασιών του Papert
(1991), που εισήγαγε την έννοια της κατασκευής “constructionism” για να περιγράψει τη
διαδικασία μέσω της οποίας οι μαθητές μαθαίνουν κατασκευάζοντας ένα τεχνούργημα, με
την ενεργό εμπλοκή τους, όπως η κατασκευή ενός βίντεο, μίας ιστοριογραμμής, ενός χάρτη
(Μικρόπουλος, 2006).
Σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία ανοιχτών μαθησιακών περιβαλλόντων παίζει και το
πλαίσιο εντός του οποίου διενεργείται η μαθησιακή δραστηριότητα (Vosniadou et al., 2001;
Κόμης & Φείδας, 2000), καθώς και η διαμεσολάβηση εργαλείων (Vygotsky, 1978), στο βαθμό που παρέχουν ευκαιρίες για αυτενεργή (Piaget, 1979) και με προσωπικό νόημα για το
άτομο μάθηση (Vygotsky, 1978; Bruner, 1987). Επιπλέον, τέτοιου είδους εργαλεία, όπως η
e-Ιστοριογραμμή, υποστηρίζουν τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης διαμορφώνοντας
πλούσια σε πρωτογενή δεδομένα, ευκαιρίες προβληματισμού και περιβάλλοντα μάθησης
(Papert 1991; Vosniadou et al., 2001).
e-Ιστοριογραμμή
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της διδακτικής της Ιστορίας είναι πρόσφατη και το πεδίο
επιδέχεται πολλές πρωτοβουλίες για καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις του αντικειμένου
(Σμυρναίος, 2008). Η Ιστοριογραµµή προσφέρεται ως ένα μαθησιακό εργαλείο που διευκολύνει τον τρόπο οργάνωσης της γνώσης των ιστορικών γεγονότων σε μία χρονική αλληλουχία και συνάφεια, ενοποιώντας τον ιστορικό χρόνο με τη μορφή αφηγηματικού λόγου. Δημιουργεί μία αφήγηση που περιγράφει, αντιπαραθέτει πηγές, προβληματίζει για το ιστορικό γεγονός στη συγχρονία, ενώ διερευνά τις συνέπειές του σε ένα μεταγενέστερο χρονικό
συνεχές, και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα αντιπαραβολής του με σύγχρονα ιστορικά
γεγονότα διασυνδέοντας τη συγχρονική με τη διαχρονική προσέγγισή τους.
Προκειμένου να υποστηρίξουμε αφενός, τις διδακτικές-μαθησιακές δυνατότητες που προσφέρει η ιστοριογραμμή και αφετέρου, τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών web2.0, επιλέξαμε από τα διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία την www.dipity.com, την οποία ονομάσαμε
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e-Ιστοριογραμμή. Η e-Ιστοριογραμμή, αποτελεί µια καινοτόμο προσέγγιση της διδασκαλίας
της Ιστορίας, η οποία πέρα από τα πλεονεκτήματα που προαναφέραμε, εμπλέκει τους μαθητές σε μαθησιακές καταστάσεις που έχουν νόηµα και ενδιαφέρον για αυτούς, καθώς αξιοποιεί πολυμεσικές εφαρμογές που ζωντανεύουν την ιστορία, η οποία είναι μακριά ως
πραγματικότητα από την καθημερινότητα τους (Creswell, 1997; Ηλιοπούλου, 2005). Αξιοποιεί πηγές από το διαδίκτυο, βάσεις δεδομένων και εκπαιδευτικά λογισμικά που συνδυάζουν την πλοήγηση σε πολυμεσικά περιβάλλοντα με την παράθεση κειμένων, εικόνων, ήχων, κινούμενων εικόνων, που ακολουθούνται και υποστηρίζονται με δραστηριότητες παρουσίασης και έρευνας. Ιδιαίτερα μέσω της οπτικοποίησης των πληροφοριών ενεργοποιείται μία διαλεκτική προσέγγιση της εργασίας- προβλήματος που τους ανατίθεται, καθώς μέσω των εφαρμογών θέτουν ερωτήματα και κατασκευάζουν απαντήσεις που προσεγγίζουν
ερμηνευτικά, αλλά και αισθητικά (Μιχαηλίδης & Τερζίδης, 2010; Μικρόπουλος, 2006). Μάλιστα, οι πηγές που αντλούνται από το διαδίκτυο υποκινούν τους μαθητές/τριες να τις προσεγγίσουν και να τις συσχετίσουν μεταξύ τους με έναν πιο διερευνητικό και κριτικό τρόπο
ενθαρρύνοντας την ιστορική σκέψη για το παρελθόν, στο βαθμό που τις εντοπίζουν οι ίδιοι
μέσω της ιστοεξερεύνησης και ταυτόχρονα απομακρύνονται από τη φορμαλιστική συνήθεια της απομνημόνευσή τους από ένα σχολικό εγχειρίδιο, ενθαρρύνοντας την ιστορική
ερμηνεία και κατανόηση (Diem, 2000; Ρεπούση & Τσιβάς, 2003).
Η e-ιστοριογραμμή δεν αναπαριστά το ιστορικό γεγονός σε γραμμική-μονοδιάστατη σειρά,
αλλά δημιουργεί πολλαπλές και διαφορετικές διασυνδέσεις-σχέσεις, οι οποίες επιτρέπουν
την πρόσκτηση της ιστορικής πληροφορίας και τη δυνατότητα υποστήριξης των αιτιωδών
σχέσεων. Η ύπαρξη περισσοτέρων της μιας αναπαράστασης για το ίδιο ιστορικού συμβάν,
το φωτίζει πολύπλευρα και αναδεικνύει συχνά όχι μόνον διαφορετικές αλλά και αθέατες
όψεις του. Οι τρόποι επεξεργασίας-διαχείρισης των ιστορικών πηγών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον καταδεικνύουν το δρόμο για τη δημιουργία κατάλληλων λογισμικών που ενσωματώνουν τα ήδη γνωστά ηλεκτρονικά εργαλεία (αναζήτηση, επεξεργασία κειμένου, εικόνας,
διαχείριση βάσεων δεδομένων, παρουσιάσεις, κατασκευή πολυμεσικών και διαδικτυακών
εφαρμογών) αλλά και νέα που υποβοηθούν στην ιστορική ερμηνεία και κατανόηση. Επιπλέον, η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών παράγει ιστορική σκέψη με τη διαχείριση ιστορικών τεκμηρίων επιφέροντας αυτό που λέγεται «κάνω ιστορία» (doing history) (Kobrin,
1996 & Levstik & Barton, 2001 στο Ρεπούση & Τσιβάς, ό.π.).
Αξιοποιήσαμε την e-ιστοριογραμμή για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός διδακτικού
σεναρίου στο μάθημα της Ιστορίας του Νεώτερου και Σύγχρονου Κόσμου της Στ΄ τάξης του
Δημοτικού.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου
στην ενότητα της Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού: «Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία»
Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του διδακτικού σεναρίου επιλέξαμε ως καταλληλότερη
για τους σκοπού μας την ενότητα «Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία» από το μάθημα της Ιστορίας της Στ΄ τάξης. Είχε προηγηθεί η ενότητα της «Φιλικής Εταιρείας» όπου οι μαθητές ανέπτυξαν ένα λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (inspiration) για τη Φιλική εταιρεία
το οποίο και προβάλλεται ως αφόρμηση και διασύνδεση με τις πρότερες γνώσεις των μαθητών για το πέρασμα στην επόμενη ενότητα. Κατά την διάρκεια της προβολής, του λογι-
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σμικού επικαλούνται πληροφοριακά στοιχεία για την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, τους
στόχους και το σκοπό δημιουργίας της, τον τρόπο οργάνωσης της. Εντοπίζουν τους λόγους
δημιουργίας της στον συγκεκριμένο χώρο και συσχετίζουν και ερμηνεύουν τη σχέση της
κοινωνικοοικονομικής προέλευσης των δημιουργών της με τη δυνατότητα να βοηθήσουν
την Ελλάδα. Επισημαίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά της επικρατούσας κοινωνικής κατάστασης και διαπιστώνουν τη συγχρονική αλληλεξάρτηση του επαναστατικού ρεύματος που
υπάρχει στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τη διάδοση των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης
και του Διαφωτισμού που «φέρνουν» στο Βαλκανικό χώρο Νεοέλληνες διαφωτιστές καθώς
και έμποροι που ταξιδεύουν στην Ευρώπη, με τις εξελίξεις στην περιοχή.
Λογισμικά που αξιοποιούνται στο παιδαγωγικό σενάριο
Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ
και συγκεκριμένα: α) Το διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές ως γνωστικό εργαλείο. Οι ιστοσελίδες που επισκέπτονταν οι μαθητές είχαν προεπιλεγεί από τη δασκάλα και
καταχωρήθηκαν στην προσαρμοσμένη αναζήτηση της Google στο δικτυακό τόπο που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του σεναρίου. β) Χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο καταγραφής
οθόνης Jing για να συλλέξουν οι μαθητές εικόνες-φωτογραφίες από τα ιστορικά γεγονότα.
γ)Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο επεξεργασίας video ΥΤD Video Downloader και
τέλος δ) αξιοποιήθηκε το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μια οπτική αναπαράσταση των σπουδαιότερων γεγονότων της Εξέγερσης στη Μολδοβλαχία.
Διδακτικοί στόχοι
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Να εντοπίσουν και να αναλύσουν τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για εξέγερση
στη Μολδοβλαχία.
Να κατανοήσουν το σκεπτικό των κινήσεων του Υψηλάντη και ιδίως για τη μάχη στο Δραγατσάνι.
Να ερμηνεύσουν πως η εξέγερση στη Μολδοβλαχία βοήθησε στην επιτυχία του αγώνα στην
Πελοπόννησο.
Nα συγκρίνουν αυτήν την επαναστατική προσπάθεια με προηγούμενες αποτυχημένες και
να βρουν τις διαφορές τους.
Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
Να εξοικειωθούν με τις ΤΠΕ και τα εργαλεία web2.0 στο πλαίσιο συνεργατικών περιβαλλόντων.
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
Να προωθηθεί η συνεργατική μάθηση και η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.
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Να ενθαρρυνθεί ο διάλογος και η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας τους.
Να κάνουν οι μαθητές υποθέσεις και συνδέσεις με τις εμπειρίες τους, καθώς και τη σύνδεση μεταξύ προγενέστερης και νεοαποκτηθείσας γνώσης.
Να διαπιστώσουν την αναγκαιότητα των νόμων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να κατανοήσουν ότι οι νόμοι μεταβάλλονται στην πορεία του χρόνου καθώς
συνιστούν προϊόντα συγκεκριμένων ιστορικών και κοινωνικών συμβάσεων.
Η Σχεσιοδυναμική της τάξης
Κατά την υλοποίηση του σεναρίου λαμβάνεται υπόψη η έμφαση στην ενεργό συμμετοχή
των μαθητών και στη χρήση ενεργητικών μεθόδων. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Όλα
γίνονται μέσα σ’ ένα συνεργατικό, μαθησιακό περιβάλλον, που θα βοηθήσει τους μαθητές
να υπερβούν την ατομικότητά τους και να κατανοήσουν ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ή απόψεις πάνω σε θέματα τα οποία θεωρούσαν δεδομένα και ότι μέσα από τη
συλλογική εργασία μπορούμε συχνά να πολλαπλασιάζουμε τα αποτελέσματα του έργου
μας. Επιπλέον αποκτούν γνώση για τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν δραστηριότητες που αξιοποιούν τεχνολογικά εργαλεία των ΤΠΕ. Η εκπαιδευτικός στα πλαίσια του σεναρίου που περιγράφεται έχει ρόλο συντονίστριας η οποία καθοδηγεί και υποστηρίζει το έργο
στις ομάδες. Οι κατευθύνσεις που δίνονταν κάθε φορά είναι βασικές δεδομένου της ευχέρειας των μαθητών στη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων.
Οργάνωση της τάξης - υλικοτεχνική υποδομή
Το σενάριο πραγματοποιήθηκε στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής που ήταν
εξοπλισμένο με ικανό αριθμό υπολογιστών και είχε διάρκεια 4 διδακτικές ώρες. Οι μαθητές
(17) χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων και μία ομάδα των 4 ατόμων, σύμφωνα με το
γνωστικό τους επίπεδο, τις ιδιαιτερότητές τους και τα ταλέντα τους. Οι υπολογιστές είχαν
δυνατότητα σύνδεσης με το Διαδίκτυο και διέθεταν λογισμικά γενικής χρήσης (επεξεργαστή
κειμένου, δημιουργικής έκφρασης), εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration 7.5). Επίσης,
η εκπαιδευτικός φρόντισε για την καλή κατάσταση των υπολογιστών, εγκατάσταση όσων
λογισμικών απαιτούνταν, περιήγηση στις ιστοσελίδες που θα χρησιμοποιούσαν οι μαθητές
και προετοιμασία του φύλλου εργασίας.
Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου
Οι μαθητές διδάχθηκαν στο μάθημα της Ιστορίας την Εξέγερση στη Μολδοβλαχία. Εντοπίζουν , γεωγραφικά, το χώρο στον οποίο αναφερόμαστε. Αναφέρουν τους λόγους της μεταφοράς της Φιλικής Εταιρείας στην Κων/πολη καθώς και τους λόγους της έναρξης της εξέγερσης από τη Μολδοβλαχία. Μετά από συζητήσεις και έχοντας ερεθίσματα από την ιστοριογραμμή που έχει το βιβλίο του μαθητή στην αρχή κάθε κεφαλαίου, οι μαθητές θέλησαν
να δημιουργήσουν ιστοριογραμμή στον υπολογιστή με εργαλεία web2.0. Χωρίστηκαν σε
ομάδες εργασίας και η κάθε μία ανέλαβε τα ιστορικά γεγονότα που θα αποτυπώσει στην
ιστοριογραμμή, καθώς και το υλικό που θα συλλέξει από το διαδίκτυο.
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1η και 2η διδακτική ώρα: Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες τριών ατόμων εργάστηκαν στο
εργαστήριο. Μοιράστηκαν φύλλα εργασίας. Xρειάστηκε οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν
ένα λογισμικό καταγραφήs οθόνης από τα εργαλεία web2.0, για να συλλέξουν εικόνες από
τα γεγονότα για τα οποία ενδιαφέρονταν από διάφορες σελίδες με ιστορικό περιεχόμενο.
Αναζήτησαν επίσης ιστότοπο ,ο οποίος περιέχει βιβλία σε ψηφιακή μορφή για να γίνεται
υπερσύνδεση για το κάθε ιστορικό γεγονός. Ακόμα αναζητήθηκαν video από γνωστό ιστότοπο που αναφέρονταν στα ιστορικά γεγονότα που τους ενδιέφεραν και χρησιμοποιήθηκε
ένα πρόγραμμα επεξεργασίας τους για να απομονωθούν τα σημεία που τους ήταν αναγκαία.Τα αρχεία τα οποία βρέθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία της ιστοριογραμμής αποθηκεύτηκαν σε φάκελο της κάθε ομάδας σε υπολογιστή του εργαστηρίου, έτσι
ώστε να έχουν πρόσβαση την επόμενη φορά οι μαθητές.
3η διδακτική ώρα: Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το λογαριασμό στην ιστοριογραμμή
www.dipity.com που είχαν χρησιμοποιήσει και σε άλλα κεφάλαια της ιστορίας καθώς και το
φάκελο συλλογής αρχείων που είχαν αποθηκεύσει στον υπολογιστή προχώρησαν στην
σύνθεση της ιστοριογραμμής.Με τη συνεχή παρακολούθηση της δασκάλας οι μαθητές δημιούργησαν καρτέλες με κάθε ιστορικό γεγονός που είχαν αναλάβει στοιχειοθετώντας το με
τα στοιχεία που είναι αναγκαία για απαραίτητη γνώση του (τίτλος γεγονότος, χρονολογία,
εικόνα , περίληψη του γεγονότος, υπερσύνδεση με ψηφιακό υλικό για περισσότερες πληροφορίες καθώς και video όπου είναι εφικτό). Καθώς όλες οι ομάδες είναι σε οnline σύνδεση στον ίδιο λογαριασμό δεν γίνεται αμέσως ορατή όλη η ιστοριογραμμή με την παρουσίαση όλων των γεγονότων που έχουν καταχωρηθεί για την εξέγερση στη Μολδοβλαχία.
4η διδακτική ώρα: Οι μαθητές έχοντας την ιστοριογραμμή διαμορφωμένη με τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, με ένα τρόπο που να δεν αποτελεί ένα απλό χρονολόγιο αλλά
συνδέει τις διάφορες εκφάνσεις της ελληνικής επανάστασης. H ιστοριογραμμή προσφέρει
ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο δραστηριοτήτων οι οποίες δίνουν πολλές ευκαιρίες στο
μαθητή να διευρύνει τις νοητικές δομές του,ώστε να αφομοιώσει τις νέες πληροφορίες και
να συνδέσει τις νέες γνώσεις με τις παλιές. μπορεί εύκολα να εντοπίσει ιστορικά γεγονότα
που συμβαίνουν την ίδια περίοδο σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές και αλληλοεπηρεάζονται και μπορούν να αποτελέσουν αίτια και αφορμές για νέα ιστορική κινητικότητα, όχι
απαραίτητα στον ίδιο χώρο. Προσπαθούν να ανασύρουν από τη μνήμη τους και να βρουν
παρόμοια γεγονότα που έχουν συναντήσει στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης(ανατίναξη Μονής Σέκου –Ανατίναξη στο Κούγκι) και να κάνουν επεκτάσεις.Τέλος, συγκρίνουν την εξέγερση στη Μολδοβλαχία με τα προηγούμενα επαναστατικά κινήματα στον
Ελλαδικό χώρο τα οποία μπορούν στοιχεία τους.
Αξιολόγηση
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration, ώστε οι μαθητές
να αποκτήσουν μια οπτική αναπαράσταση των σπουδαιότερων γεγονότων της Εξέγερσης
στη Μολδοβλαχία, αλλά και να διευκολυνθούν στη βαθύτερη κατανόησή τους
(http://www.slideshare.net/st.geo6gmail.com/e-16046145).
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Συμπεράσματα
Οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες της ιστοριογραμμής και συνεργάστηκαν με σεβασμό στις απόψεις των άλλων. Ακόμα και οι μαθητές που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην καθημερινή διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, συμμετείχαν
ενεργά εδώ. Με την αξιοποίηση των τεχνολογιών web 2.0, ως εργαλείων ανακαλυπτικήςδιερευνητικής μάθησης, οι μαθητές αλληλεπιδρούν, αυτενεργούν, επιλέγουν και διαχειρίζονται πληροφορίες, μέσα σ’ ένα συνεργατικό, αλληλουποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον. Κατανοούν ακόμη, ότι μέσα από τη συλλογική εργασία και τη συνεργασία μπορούμε
συχνά να πολλαπλασιάζουμε τα αποτελέσματα του έργου μας, ενώ τους παρέχονται ευκαιρίες να κατασκευάσουν τη δική τους γνώση, σε καταστάσεις που έχουν γι’ αυτούς νόημα.
Οργανώνουν το σχολικό χρόνο και της δραστηριότητες θεματοκεντρικά και εξετάζουν πολλές και διαφορετικές όψεις των ιστορικών γεγονότων, ενώ εξοικειώνονται με πολυτροπικά
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποκτούν κατ΄ επέκταση γνώσεις και δεξιότητες που τους δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικασίες και εργαλεία δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης μέσω μίας ποιοτικής προσέγγισης του τεχνολογικού γραμματισμού.
Πρόσθετες πληροφορίες
Η
ιστοριογραμμή
είναι
αναρτημένη
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.dipity.com/stgeo/_1/ Χρήσιμες σελίδες για τον εκπαιδευτικό σχετικά με τη δημιουργία
ιστοριογραμμής:
http://www.simile-widgets.org/timeline/,
http://www.learningtools.arts.ubc.ca/timeline.htm, http://www.microsoft.com/education
/enus/teachers/how-to/Pages/timeline.aspx (υπάρχουν οδηγίες σε βίντεο) .Το φύλλο εργασίας
για
τη
δημιουργία
της
e-ιστοριογραμμής
βρίσκεται:
http://issuu.com/st.geo/docs/___________________________________
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«Βάλτε το θέατρο στη ζωή σας». Ένα σενάριο διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ
και το ταξίδι του από τη σύνταξη έως την εφαρμογή
Κούκης Νικόλαος
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed
koukisn@yahoo.gr

Μαδενλής Χαρίτων
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed
madenlis@sch.gr
Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση αφορά την περιγραφή ενός σεναρίου διδασκαλίας με την αξιοποίηση
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για το μάθημα των Κειμένων
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου και την πορεία που αυτό ακολούθησε από τη
στιγμή της σύνταξης έως την ώρα της εφαρμογής του. Το συγκεκριμένο σενάριο συντάχθηκε στην Αθήνα και λίγο καιρό αργότερα εφαρμόστηκε στη Βέροια. Στην εισήγηση που ακολουθεί κατατίθεται η εμπειρία των δυο εκπαιδευτικών που ενεπλάκησαν στη διαδικασία
σύνταξης και εφαρμογής του και επιχειρείται η ανάδειξη της σημασίας της αξιοποίησης των
ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας. Στο πρώτο μέρος της εισήγησης περιγράφεται η διαδικασία σύνταξης του σεναρίου, από τη στιγμή της σύλληψης της ιδέας δημιουργίας του, μέχρι την ολοκλήρωσή του με έμφαση στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
και στις επιλογές αξιοποίησης των ΤΠΕ. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η πορεία εφαρμογής του σεναρίου στην πράξη, προκειμένου να καταδειχθεί η αξία της ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών στη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας με τη συνδρομή των ΤΠΕ.
Λέξεις - κλειδιά: Σενάριο διδασκαλίας, αξιοποίηση ΤΠΕ, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2012-2013 και στο πλαίσιο συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στην Πράξη με τίτλο «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα
μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» - Οριζόντια
Πράξη στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, ομάδα φιλολόγων συνέταξε και εφάρμοσε εκπαιδευτικά σενάρια για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για την Α΄ Λυκείου. Ένα από τα σενάρια αυτά, με τίτλο «Βάλτε το θέατρο στη ζωή σας», το συνέταξε ο
πρώτος και το εφάρμοσε μετά από λίγο καιρό ο δεύτερος από τους συντάκτες της παρούσας εισήγησης.
Το σενάριο αυτό δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της διδασκαλίας της διδακτικής ενότητας
«Θέατρο», η οποία είναι μια εκ των τριών διδακτικών ενοτήτων που προβλέπονται σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
της Α΄ Λυκείου (ΦΕΚ Β 1562/27-6-2011, Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου, Αρθρ.6/ σελ. 21075). Η σύνταξη του σεναρίου ολοκληρώθηκε κατά τους
μήνες Αύγουστο έως Οκτώβριο 2012 και η εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε κατά τους
μήνες Φεβρουάριο έως Απρίλιο 2013.
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Θεωρητικό πλαίσιο σύνταξης του σεναρίου
Το σενάριο έχει ως κύριο θέμα τη σύγκριση του λογοτεχνικού κειμένου με το θεατρικό. Οι
μαθητές αρχικά καλούνται να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τη θεατρική τους εμπειρία και
να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για θεατρικές παραστάσεις. Στη συνέχεια μελετούν μια κριτική θεάτρου από εφημερίδα και συντάσσουν οι ίδιοι μια θεατρική κριτική
για έργο που έχουν παρακολουθήσει. Έπειτα, αφού μελετήσουν ένα ολόκληρο λογοτεχνικό
έργο (Το παραμύθι χωρίς όνομα) το οποίο έχει διασκευαστεί σε θεατρικό, ασκούνται στη
δημιουργία του προφίλ θεατρικών χαρακτήρων του έργου, συγκρίνουν κεφάλαια του λογοτεχνικού έργου με το θεατρικό, δραματοποιούν κεφάλαια του λογοτεχνικού έργου, για να
το παρουσιάσουν στους υπόλοιπους και διασκευάζουν οι ίδιοι κεφάλαια του αφηγηματικού κειμένου σε θεατρικό.
Αρχικά, η ιδέα σύνταξης του σεναρίου γεννήθηκε από το γεγονός ότι τα θεατρικά κείμενα
των σχολικών βιβλίων του μαθήματος της λογοτεχνίας είναι σε γενικές γραμμές παραγκωνισμένα. Στη συνέχεια, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η εμπειρία, η οποία καταδεικνύει
πως οι μαθητές ακόμη κι αν ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα με θεατρικές σκηνές και ευκαιρίες παρακολούθησης θεατρικών παραστάσεων ή δεν επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ψυχαγωγίας ή, όταν το κάνουν, προτιμούν παραστάσεις με «εμπορικούς» και «αναγνωρίσιμους»
ηθοποιούς. Επομένως, η προσπάθεια να εμπλακούν οι μαθητές στη σύγκριση του αφηγηματικού με τον θεατρικό λόγο και στη γνωριμία με περισσότερα είδη θεάτρου, από αυτά
που ήδη γνωρίζουν, αναμενόταν να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον τους.
Το παρόν σενάριο ξεκίνησε με την προσδοκία να έλθουν οι μαθητές σε επαφή με το θέατρο
όχι μόνο με την εκδοχή της θεατρικής παράστασης αλλά και με την ανακάλυψη του λογοτεχνικού κειμένου που βρίσκεται πίσω από ένα θεατρικό κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, μέσα
από το σενάριο, επιδιώκεται οι μαθητές να μελετήσουν διάφορα θεατρικά κείμενα και να
εξοικειωθούν με τη σύγκριση του λογοτεχνικού κειμένου με το θεατρικό.
Από λογοτεχνική σκοπιά το σενάριο επιδιώκει να γνωρίσουν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα του θεατρικού λόγου, καθώς και κάποιους σημαντικούς έλληνες και ξένους
θεατρικούς συγγραφείς. Από παιδαγωγική σκοπιά η κύρια επιδίωξη είναι να εξοικειωθούν
και να ασκηθούν οι μαθητές στην εργασία σε ομάδες και στη συνεργατική παραγωγή λόγου, αξιοποιώντας τις μέχρι τώρα γνώσεις τους για τη λογοτεχνία, διερευνώντας οι ίδιοι το
θέμα ως ερευνητές/δημιουργοί, παράγοντας οι ίδιοι γνώση.
Το σενάριο αυτό, όπως και όλα τα σενάρια διδασκαλίας επιδιώκει να καταλάβει έναν συγκεκριμένο χώρο στο πεδίο της εκπαίδευσης και να συμβάλλει στη «διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των εκπαιδευτικών και στην εκπαιδευτική αλλαγή» (Κελεπούρη & Χοντολίδου 2012: 60).
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ
Η διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας εν γένει «χαρακτηρίζεται από σθεναρή αντίσταση στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και της χρήσης των ΤΠΕ» (Αποστολίδου 2012: 4).
Επομένως, η παραγωγή σεναρίων με προσανατολισμό την ενεργητική εμπλοκή των ΤΠΕ στη
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διδασκαλία του μαθήματος αυτού αποτελεί πάντα μια πρόκληση για κάθε εμπλεκόμενο. Η
αξιοποίηση των ΤΠΕ αναμένεται να οδηγήσει σε κινητοποίηση των μαθητών στο πλαίσιο
της διερεύνησης, επιλογής και αξιοποίησης υλικού από διαδικτυακές πηγές, καθώς και στην
εξοικείωσή τους με ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης. Ακόμη, η γνωριμία με την ψηφιακή
τάξη τους εισάγει στην έννοια της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης και η εξάσκηση
στην ανάρτηση αρχείων σε περιβάλλον ψηφιακής τάξης, ιστολογίου ή ιστοσελίδας τους
φέρνει σε επαφή με νέες γνώσεις που άπτονται του ψηφιακού γραμματισμού.
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου απαιτούνται: έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
με σύνδεση στο διαδίκτυο, φυλλομετρητής (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome κ.ά.), πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Microsoft/Word, LibreOffice/Writer κ.ά.),
πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων (PowerPoint, LibreOffice/Impress κ.ά.), ψηφιακή
τάξη (moodle, OPENeCLASS, edmodo κ.ά.), ηλεκτρονικά λεξικά (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας),
μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo κ.ά.), Youtube, πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου/video
(VLC, WINAMP, Windows Media Player κ.ά.), Windows Movie Maker.
Παρουσίαση της διδακτικής πορείας του σεναρίου
Κατά τη σχεδίαση/σύνταξη του σεναρίου προβλέπονται τρεις φάσεις εφαρμογής. Η Α΄ φάση: πριν από την ανάγνωση περιλαμβάνει δύο διδακτικές ώρες. Οι μαθητές χωρισμένοι σε
έξι ομάδες έρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής. Κάθε ομάδα δουλεύει σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. O εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές πριν ανοίξουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τη θεατρική τους εμπειρία, από τη
συμμετοχή τους ως «ηθοποιοί» σε θεατρικές παραστάσεις, μέχρι τον ρόλο τους ως θεατές.
Στην παράθεση των εμπειριών δε δίνεται έμφαση στις λεπτομέρειες αλλά στο να ακουστούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις. Η αφόρμηση αυτή αποσκοπεί στο να ανιχνεύσουν οι μαθητές το θέμα προς διερεύνηση και να τους δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι
έχουν και προσωπική εμπειρία επί του θέματος. Το επόμενο βήμα, είναι η ενημέρωση των
μαθητών για την ύπαρξη ηλεκτρονικών λεξικών στο διαδίκτυο και η προτροπή να αναζητήσουν σε αυτά σημασίες της νέας ελληνικής γλώσσας για τις λέξεις «θέατρο», «θεατρικός»,
«θεατρίνος», «ηθοποιός» και να κρατήσουν σημειώσεις σε ένα αρχείο επεξεργαστή κειμένου (Ενδεικτικό Φύλλο Εργασίας). Γίνεται μια σύντομη συζήτηση με αφορμή τις λέξεις που
προκύπτουν από την ηλεκτρονική αναζήτηση. Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα γίνεται προβολή, στο εργαστήριο πληροφορικής ή στην αίθουσα διδασκαλίας, αποσπασμάτων κάποιων θεατρικών έργων και δίνεται στους μαθητές ένας πίνακας ανά ομάδα εργασίας, για
να κρατήσουν κάποιες σημειώσεις. Ακολούθως, ζητείται από τους μαθητές να μελετήσουν
μια κριτική θεάτρου από εφημερίδα, προσέχοντας: (α) το ύφος του κειμένου, (β) τη γλώσσα
που χρησιμοποιεί ο κριτικός και (γ) τα στοιχεία στα οποία εστιάζεται η κριτική του. Η κριτική φιλοξενείται στα Σώματα Κειμένων στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.
Με αυτήν ως σημείο αναφοράς συνθέτουν, ως ατομική εργασία, μια θεατρική κριτική για
κάποιο έργο που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν. Στην περίπτωση που κάποιοι δεν
έχουν ανάλογη εμπειρία ενημερώνονται για το ψηφιοποιημένο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου, στο οποίο μπορούν να βρουν στοιχεία για παραστάσεις του παρελθόντος και να συνθέσουν την κριτική τους με βάση κάποια από αυτές.
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Η Β΄ φάση: κατά την ανάγνωση περιλαμβάνει επτά διδακτικές ώρες. Στη φάση της κύριας
ανάγνωσης «κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διαβάσει και να παρουσιάσει ένα διαφορετικό
κείμενο» (ΦΕΚ Β 1562/27-6-2011, Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας Α΄
Λυκείου, Αρθρ.5/ σ. 21073). Κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να διαβάσει και να παρουσιάσει στους υπόλοιπους μαθητές κάποια κείμενα. Πιο συγκεκριμένα, η 1η Ομάδα τα: «Κατζούρμπος» του Γεώργιου Χορτάτση και «Ο αρχοντοχωριάτης» του Μολιέρου. Η 2η Ομάδα
το: «Βασιλιάς Ληρ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Η 3η Ομάδα τα: «Ερωφίλη» του Γεώργιου Χορτάτση και «Η θυσία του Αβραάμ» του Βιτσέντζου Κορνάρου. Η 4η Ομάδα το: «Το μυστικό
της κοντέσσας Βαλέραινας» του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Η 5η Ομάδα το: «Το παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιάκωβου Καμπανέλλη και η 6η Ομάδα το: «Ο σπιούνος» του Μπέρτολ
Μπρεχτ. Επιπλέον, όλοι οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν στο σπίτι τους ολόκληρο το
λογοτεχνικό έργο Παραμύθι χωρίς όνομα της Πηνελόπης Δέλτα που βρίσκεται αναρτημένο
στο διαδίκτυο και για όσους μαθητές έχουν Smart phone (Android) υπάρχει η επιλογή της
ανάγνωσης του λογοτεχνικού αυτού έργου δωρεάν στο κινητό τους.
Η ταξινόμηση των διδακτικών ωρών αυτής της φάσης είναι η εξής:
α) δύο διδακτικές ώρες για να διαβάσει η κάθε ομάδα και να δημιουργήσει μια παρουσίαση για τα κείμενα που της έχουν ανατεθεί,
β) μία διδακτική ώρα για μελέτη, στην αίθουσα, αποσπασμάτων από το «Παραμύθι χωρίς
όνομα» της Πηνελόπης Δέλτα, το οποίο ο Ιάκωβος Καμπανέλλης διασκεύασε σε θεατρικό,
γ) μία διδακτική ώρα για την παρακολούθηση στην τάξη αποσπασμάτων του θεατρικού έργου Παραμύθι χωρίς όνομα του Ιάκωβου Καμπανέλλη,
δ) δύο διδακτικές ώρες, ώστε η κάθε ομάδα να ολοκληρώσει τις εργασίες της στο λογοτεχνικό κείμενο και
ε) μία διδακτική ώρα για να παρουσιάσει η κάθε ομάδα στην ολομέλεια τις εργασίες της.
Η Γ΄ φάση: μετά την ανάγνωση περιλαμβάνει τρεις διδακτικές ώρες. Κατά τη φάση αυτή «οι
μαθητές παράγουν τον δικό τους λόγο όχι πια γύρω από τα κείμενα, αλλά γύρω από το θέμα της διδακτικής ενότητας με την οποία ασχολήθηκαν» (ΦΕΚ Β 1562/27-6-2011, Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου, Αρθρ.5/ σ. 21074). Έχοντας την
εμπειρία της σύγκρισης του λογοτεχνικού κειμένου με το θεατρικό και εμπλεκόμενοι σε
εργασίες γύρω από τη θεατρική παράσταση, οι μαθητές είναι πια έτοιμοι να επιλέξουν οι
ίδιοι μια θεατρική παράσταση που θέλουν να παρακολουθήσουν ζωντανά. Αν πάλι δεν έχουν διάθεση, μπορεί να γίνει επιλογή κάποιας θεατρικής παράστασης από το αρχείο της
ΕΡΤ, το αρχείο του Εθνικού Θεάτρου ή το YouTube, για προβολή. Μετά την παρακολούθηση
της θεατρικής παράστασης οι μαθητές καλούνται να κάνουν κάποιες ατομικές εργασίες σε
σχέση με την παράσταση που παρακολούθησαν.
Οι διδακτικές ώρες κατανέμονται ως εξής:
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α) μία διδακτική ώρα για να αναζητήσουν οι μαθητές τη θεατρική παράσταση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτήν και
β) δύο διδακτικές ώρες, ώστε οι μαθητές να ολοκληρώσουν τις ατομικές τους εργασίες μετά
την παρακολούθηση της παράστασης και να τις παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Το τελικό κείμενο των εργασιών αναρτάται στην ψηφιακή τάξη του σχολείου.
Παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του σεναρίου
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ
Η χρήση των ΤΠΕ έδωσε τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση οι μαθητές στα αρχεία της ΕΡΤ,
του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, από τα οποία άντλησαν
πολύτιμο υλικό για την εκπόνηση των εργασιών τους. Θεωρείται ότι η έρευνα των μαθητών
στα παραπάνω αρχεία, η επιλογή του σχετικού υλικού και η παρακολούθηση αποσπασμάτων θεατρικών έργων που διατίθενται στα παραπάνω αρχεία κατέστησε την εκπαιδευτική
διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές οι οποίοι χάρη στον ευχάριστο χαρακτήρα
του μαθήματος απέκτησαν επιπλέον κίνητρα για πιο ενεργή συμμετοχή στο μάθημα (Μουλά, 2012). Επιπλέον οι ΤΠΕ μέσω της σύνθεσης πολυτροπικών κειμένων πρόσφεραν στους
μαθητές νέους τρόπους έκφρασης, οι οποίοι συνδυάζουν το γραπτό κείμενο με ήχο και εικόνα. και παράλληλα διευκολύνουν την μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. Η χρήση
Web2.0 εργαλείων ως πλατφόρμας όπου αναρτήθηκαν οι εργασίες των μαθητών και σχολιάστηκαν από τον διδάσκοντα εξασφάλισε τη στενότερη συνεργασία μαθητών και διδάσκοντα πέρα από τη σχολική τάξη και την περιορισμένη διάρκεια του σχολικού ωραρίου
συμβάλλοντας στην απαιτούμενη ανατροφοδότηση (Παντζαρέλας, 2012).
Οι τρεις φάσεις εφαρμογής του σεναρίου
Το σενάριο εφαρμόστηκε σε τρεις φάσεις όπως προβλεπόταν από τον συντάκτη του, με
διαφορετική όμως κατανομή ωρών ανά φάση. Συγκεκριμένα στην Α φάση διατέθηκε μία
ώρα αντί για δύο προκειμένου να αυξηθούν οι ώρες της Β φάσης σε έξι. Η τελευταία ώρα
διατέθηκε στις δραστηριότητες της Γ φάσης.
Όλες οι εργασίες των ομάδων αναρτήθηκαν στην ψηφιακή τάξη, προκειμένου να είναι δυνατός ο έγκαιρος σχολιασμός των εργασιών από τον διδάσκοντα και η διόρθωσή τους από
τους μαθητές.
Η Α΄ φάση: πριν από την ανάγνωση ολοκληρώθηκε σε μία διδακτική ώρα, κατά τη διάρκεια
της οποίας έγινε αρχικά συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για τη θεατρική εμπειρία των
μαθητών. Διαπιστώθηκε ότι η σχετική με το θέατρο εμπειρία των μαθητών ήταν πολύ μικρή, καθώς μόνο πέντε μαθητές μπορούσαν να θυμηθούν τίτλους θεατρικών παραστάσεων
που παρακολούθησαν στο παρελθόν. Από αυτούς δύο μαθήτριες, που είναι μέλη του θιάσου νέων στο ΔΗΠΕΘΕ Βεροίας, είχαν παρακολουθήσει πολλές παραστάσεις κυρίως του
ΔΗΠΕΘΕ και μετέφεραν τη θεατρική τους εμπειρία στους υπόλοιπους, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν κυρίως για τη συμμετοχή των μαθητριών στο θίασο νέων. Για τη δραστηριότητα αυτή
διατέθηκαν πέντε λεπτά και θεωρείται ότι επιτεύχθηκε ο στόχος της, δηλαδή να δημιουρ_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

83/326

γηθεί η πεποίθηση στους μαθητές ότι έχουν προσωπική εμπειρία επί του θέματος και δεν
είναι κάτι ξένο σε αυτούς.
Έπειτα αφού ενημερώθηκαν οι μαθητές για τις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων του σεναρίου διαβάζοντας τα φύλλα εργασίας, έγινε προβολή μέσω του βιντεοπροβολέα ολιγόλεπτων αποσπασμάτων των θεατρικών έργων Προμηθεύς Δεσμώτης και Το μυστικό της κοντέσσας Βαλέραινας από το Ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ.
Πριν την προβολή δόθηκε στους μαθητές ένας πίνακας ανά ομάδα εργασίας με κάποιους
συγκεκριμένους άξονες τους οποίους κλήθηκαν να παρακολουθήσουν κατά την προβολή
κρατώντας κάποιες σημειώσεις.
Μετά την προβολή (περίπου 7΄) διεξήχθη συζήτηση με τους μαθητές με προσπάθεια να
διατυπώσουν τις απόψεις/εκτιμήσεις τους για τα δύο αποσπάσματα που παρακολούθησαν,
ως προς το χρόνο, το χώρο, τη γλώσσα, τα σκηνικά, τα κοστούμια των παραστάσεων.
Η συζήτηση (διάρκειας 10΄) άρχισε αφού προηγουμένως οι μαθητές ολοκλήρωσαν την καταγραφή των σημειώσεών τους στον πίνακα που τους δόθηκε. Οι μαθητές κατά τη συζήτηση παρουσιάζοντας τον πίνακα που συμπλήρωσαν επέμειναν κυρίως σε σύγκριση των δύο
παραστάσεων, διακρίνοντας τη ρεαλιστική απόδοση του δεύτερου έργου και την πιο αφαιρετική ως προς τα σκηνικά αλλά πιο μεγαλοπρεπή ως προς τις ερμηνείες απόδοση του
πρώτου έργου. Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές σε γενικές γραμμές παρατήρησαν επαρκώς συγκεκριμένα στοιχεία και λεπτομέρειες των θεατρικών παραστάσεων που
συνολικά ευθύνονται για το άριστο, μέτριο ή κακό αποτέλεσμα που βιώνει ο θεατής.
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση ζητήθηκε από τους μαθητές να διαβάσουν μια Κριτική
Θεάτρου από εφημερίδα. Η κριτική που επελέγη φιλοξενείται στα Σώματα Κειμένων της
Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Δόθηκε χρόνος δέκα λεπτών (10΄) στους μαθητές για να
μελετήσουν τη δημοσιευμένη κριτική θεάτρου και στη συνέχεια με αφορμή το κείμενο αυτό έγινε σύντομη συζήτηση (10΄): (α) για το ύφος του κειμένου, (β) τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κριτικός και (γ) τη δομή του κειμένου και τα στοιχεία της παράστασης στα οποία
εστιάζεται.
Στο τέλος της διδακτικής ώρας δόθηκαν διευκρινίσεις στους μαθητές για την ατομική εργασία που έπρεπε να εκπονήσουν στο σπίτι και αφορούσε την επιλογή και παρουσίαση μιας
θεατρικής παράστασης την οποία είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν γράφοντας και μια
κριτική της. Στην περίπτωση που κάποιοι δεν είχαν ανάλογη εμπειρία ενημερώθηκαν ότι
μπορούσαν να αντλήσουν υλικό από το ψηφιοποιημένο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου και
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, όπου διατίθενται στοιχεία για παραστάσεις του
παρελθόντος καθώς και κριτικές των παραστάσεων από ειδικούς.
Η Β΄ φάση: κατά την ανάγνωση περιλαμβάνει έξι διδακτικές ώρες. Τα πρώτα δεκαπέντε λεπτά διατέθηκαν στην παρουσίαση μιας από τις εργασίες που εκπόνησαν οι μαθητές στο
σπίτι. Να σημειωθεί ότι από τους δεκαοχτώ μαθητές του τμήματος την εργασία την έκαναν
μόνο πέντε και αυτοί παρουσίασαν παραστάσεις που αναζήτησαν στο διαδίκτυο και όχι
κάποια από τις παραστάσεις που παρακολούθησαν οι ίδιοι στο παρελθόν. Οι μαθητές επέ-
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λεξαν και παρακολούθησαν με ενδιαφέρον της παρουσίαση της εργασίας που αφορούσε
την παράσταση Άννα Καρένινα με πρωταγωνίστρια τη Μιμή Ντενίση που σχολιάστηκε αρνητικά από την κριτική. Η εργασία που επιλέχτηκε ήταν πληρέστερη από τις υπόλοιπες και
συνοδευόταν με αρχείο παρουσίασης και αποσπάσματα από την παράσταση, ενώ οι υπόλοιπες ήταν αρχεία επεξεργασίας κειμένου με απλή αντιγραφή από το υλικό που διατίθεται
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου.
Στη φάση της κύριας ανάγνωσης καθεμιά από τις έξι ομάδες στις οποίες χωρίστηκαν οι μαθητές παρουσίασε ένα θεατρικό έργο, απόσπασμα του οποίου υπάρχει στα σχολικά βιβλία
των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α και Β Λυκείου. Τα θεατρικά κείμενα που παρουσιάστηκαν προέρχονται από τα έργα Κατζούρμπος του Γεώργιου Χορτάτση, Ο αρχοντοχωριάτης του Μολιέρου, Βασιλιάς Ληρ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Ερωφίλη του Γεώργιου Χορτάτση, Η θυσία του Αβραάμ του Βιτσέντζου και Ο σπιούνος του Μπέρτολ Μπρεχτ. Διατέθηκαν τρεις διδακτικές ώρες, ώστε κάθε ομάδα να μελετήσει το θεατρικό κείμενο που της ανατέθηκε και να δημιουργήσει μια παρουσίαση με θέμα το συγγραφέα του έργου και την
εποχή του, το περιεχόμενο του έργου, τη θέση που έχει το ανθολογούμενο απόσπασμα στο
έργο, τα στοιχεία κάποιας παράστασης του έργου και την κριτική της παράστασης αυτής.
Στη διάρκεια των τριών ωρών έγινε και η παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια του τμήματος. Οι εργασίες των ομάδων ήταν σε γενικές γραμμές ικανοποιητικές.
Όλες οι ομάδες ετοίμασαν αρχεία παρουσίασης με τα στοιχεία που ζητούσαν οι εργασίες
τους. Τρεις εργασίες περιείχαν βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα των παραστάσεων που
σχολίαζαν, ενώ οι υπόλοιπες περιείχαν απλώς φωτογραφίες. Η γενική παρατήρηση είναι ότι
ήταν ικανοποιητική η παρουσίαση των θεατρικών έργων από όλες τις ομάδες, ωστόσο δεν
ήταν επαρκής η παρουσίαση των κριτικών που αφορούσαν τις παραστάσεις, ενώ μία εργασία δεν έκανε καθόλου αναφορά στην κριτική της παράστασης την οποία ανέλαβε να παρουσιάσει. Οι υπόλοιπες έδωσαν λίγες μόνο πληροφορίες για την κριτική που επέλεξαν να
παρουσιάσουν.
Οι δύο επόμενες διδακτικές ώρες διατέθηκαν για την παρουσίαση του θεατρικού έργου
«Παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, το οποίο αφορούσαν οι δραστηριότητες της συνέχειας, την παρακολούθηση στην τάξη αποσπασμάτων της παράστασης που είναι αναρτημένη στο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου και την εκπόνηση από τους μαθητές σχετικών εργασιών. Η παρουσίαση του θεατρικού έργου αφορούσε τον συγγραφέα του έργου,
το περιεχόμενό του, τη σχέση του με το αντίστοιχο λογοτεχνικό έργο της Πηνελόπης Δέλτα,
την εποχή κατά την οποία γράφτηκαν το μυθιστόρημα και το θεατρικό έργο. Η παρουσίαση
αυτή ήταν προγραμματισμένο να γίνει από τον διδάσκοντα για εξοικονόμηση χρόνου και
όχι να αποτελέσει εργασία των μαθητών. Ωστόσο η έκτη ομάδα, η οποία τελείωσε νωρίτερα από τις υπόλοιπες την προηγούμενη δραστηριότητα, καθώς οι μαθητές είχαν δουλέψει
και στο σπίτι, ανέλαβε και ετοίμασε την εκπόνηση της εργασίας και την παρουσίασή της
στην ολομέλεια της τάξης. Κατά την παρουσίαση της εργασίας δεν έγινε ξεκάθαρη στους
μαθητές η σχέση του έργου της Πηνελόπης Δέλτα με το αντίστοιχο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, γι’ αυτό στο σημείο αυτό χρειάστηκε η επέμβαση του διδάσκοντα. Στους
μαθητές δόθηκε φύλλο με τα απαραίτητα στοιχεία της παράστασης καθώς και περίληψη
του θεατρικού έργου προκειμένου να αποκτήσουν συνολική εικόνα του, αφού για λόγους
οικονομίας χρόνου παρακολούθησαν μόνο κάποια αποσπάσματα της θεατρικής παράστα-

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

85/326

σης. Στη διάρκεια της επόμενης διδακτικής ώρας οι μαθητές δουλεύοντας ατομικά ετοίμασαν τις εργασίες που τους ανατέθηκαν συμπληρώνοντας σχετικό πίνακα με στοιχεία που
αφορούσαν την παράσταση, αποσπάσματα της οποίας παρακολούθησαν την προηγούμενη
ώρα, και γράφοντας κριτική για την παράσταση. Στο σημείο αυτό χρειάστηκε να γίνει τροποποίηση του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, προκειμένου να έχουμε
στη διάθεσή μας ένα ολόκληρο δίωρο, ώστε την πρώτη ώρα να γίνει η παρουσίαση του έργου του Καμπανέλλη και η προβολή αποσπασμάτων της παράστασης και τη δεύτερη να εκπονήσουν οι μαθητές τις εργασίες τους.
Η τελευταία διδακτική ώρα της Β φάσης διατέθηκε για να παρουσιαστούν όσες από τις κριτικές των μαθητών ήταν δυνατόν. Επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν αρνητικές και θετικές
κριτικές της παράστασης, προκειμένου να φανεί πόσο υποκειμενικό χαρακτήρα έχει ένα
κείμενο κριτικής και επιπλέον ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν από τις κριτικές
που παρουσιάστηκαν αυτήν που θεώρησαν περισσότερο τεκμηριωμένη.
Η Γ΄ φάση: μετά την ανάγνωση περιλαμβάνει μία διδακτική ώρα. Έχοντας την εμπειρία των
εργασιών που εκπόνησαν οι μαθητές ήταν πια έτοιμοι να παρακολουθήσουν με κριτικό μάτι μια παράσταση και να συνθέσουν οι ίδιοι τεκμηριωμένη κριτική της. Κατά ευτυχή συγκυρία μαθητές Λυκείου της περιοχής ετοίμασαν παράσταση του έργου «Παραμύθι χωρίς όνομα» την οποία παρουσίασαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Βεροίας στο πλαίσιο
του 1ου Θεατρικού Διαγωνισμού Γυμνασίων & Λυκείων Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, που
διοργάνωσε το ΔΗΠΕΘΕ Βεροίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. Οι μαθητές παρακολούθησαν την παράσταση και έγραψαν κριτική της. Τις
εργασίες αυτές εκπόνησαν οι μαθητές ατομικά στην τάξη στη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας αμέσως μετά την παρακολούθηση της παράστασης και τις παρέδωσαν στον διδάσκοντα για σχολιασμό. Η εξέταση των εργασιών απέδειξε ότι όλοι οι μαθητές ευχαριστήθηκαν
την παράσταση που παρακολούθησαν, καθώς όλες οι κριτικές ήταν θετικές για το σύνολο
της παράστασης. Αρνητική κριτική ασκήθηκε μόνο για επιμέρους στοιχεία της παράστασης
(π.χ. κάποιες ερμηνείες, κάποια κοστούμια).
Στο τέλος της όγδοης ώρας ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν έναν πίνακα αξιολόγησης του σεναρίου προκειμένου να γίνει δυνατή η βελτίωσή του σε πιθανή εφαρμογή με άλλους μαθητές. Οι μαθητές σε γενικές γραμμές δήλωσαν ικανοποιημένοι από την
εφαρμογή του σεναρίου και κυρίως από τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια θεατρική
παράσταση και να εκπονήσουν δραστηριότητες βασισμένες στην παράσταση αυτή. Σε πιθανή εφαρμογή του σεναρίου στο μέλλον αρκετοί μαθητές δήλωσαν πως θα είχε ενδιαφέρον να συμπεριληφθεί η παρακολούθηση περισσότερων παραστάσεων είτε ζωντανών είτε
βιντεοσκοπημένων.
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Διαδικτυακές εκπαιδευτικές ομάδες εργασίας.
Τι μπορεί να πληροφορήσει το "Facebook" των μαθητών;
Χιωτέλης Ιωάννης
Δρ. Φυσικός
johnchiotelis@yahoo.gr

Αργυροπούλου Μαρία
Δρ. Επισ. Αγωγ. Κοιν/λόγος
mariaarg@pat.forthnet.gr

Θεοδωροπούλου Μαρία
Δρ. Φυσικός
mariatheodoropoulou@ymail.com

Περίληψη
Τα Κοινωνικά Δίκτυα επηρεάζουν πλέον όλους τους τομείς των σύγχρονων κοινωνιών. Εμείς
προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε πόσο δυναμικά είναι αυτά τα δίκτυα στην εκπαίδευση.
Αντικείμενο της έρευνας μας ήταν τα δίκτυα τύπου "Facebook" των μαθητών ηλικίας 14 έως
18 ετών. Αναζητήσαμε τον αριθμό των φίλων, τον αριθμό των πραγματικών συνδέσεων και
την πυκνότητα των δικτύων. Βρήκαμε ότι για δίκτυα 200-1000 μελών υπάρχει γραμμική εξάρτηση της πυκνότητα από τον αριθμό των μελών του δικτύου. Για μικρότερα δίκτυα η
πυκνότητα του δικτύου αυξάνει ασυμπτωτικά, επειδή τα μέλη ενός μικρού δικτύου γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους. Για μεγάλα δίκτυα η συνοχή είναι πολύ χαμηλή, ενώ για περίπου 1500 μέλη το δίκτυο «καταρρέει». Όσον αφορά τη σχολική κοινότητα, αναφερόμαστε
σε δίκτυα 300-600 μελών. Φυσικά, όλα αυτά τα μέλη δεν αντιδρούν ταυτόχρονα μεταξύ
τους. Το ιδανικό μέγεθος μιας λειτουργικής μαθητικής διαδικτυακής ομάδα εργασίας είναι
περίπου 20 μέλη ώστε να συνεργάζονται αποτελεσματικά, να μεταδίδουν και να παράγουν
γνώση.
Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικά δίκτυα, κοινωνιοπολιτισμική μέθοδος, εκπαίδευση, διαδίκτυο,
παιδαγωγική, διαδικτυακή ερευνητική εργασία, πυκνότητα δικτύου, επικοινωνίες.
Εισαγωγή
Τα Κοινωνικά Δίκτυα έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια1-5. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Σε θέματα υγείας π.χ. πόσο γρήγορα εξαπλώνεται ένας ιός6-8, οικονομικά θέματα, όπως η ροή κεφαλαίων9-11, στην οργάνωση
προεκλογικών εκστρατειών και σε εκλογικές διαδικασίες12-15, ακόμα και στις διαπροσωπικές σχέσεις και την ερωτική ζωή των ανθρώπων16-18. Ωστόσο, ειδικά στην εκπαίδευση η επιρροή των κοινωνικών δικτύων είναι υψηλή. Πολλοί ερευνητές έχουν ερευνήσει την ισχυρή σχέση μεταξύ κοινωνικών δικτύων και εκπαίδευσης19-24. Οι L. Vygotsky, Doise, Mugny,
και Ε. Wenger εισήγαγαν μια νέα παιδαγωγική προσέγγιση, που ονομάζεται κοινωνιοπολιτισμική25-36 στηριζόμενη στα κοινωνικά δίκτυα και τις επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση.
Προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε πόσο «πυκνά» είναι αυτά τα δίκτυα, εστιάζοντας σε δίκτυα μαθητών ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών. Ο τομέας της έρευνας μας είναι το
"Facebook" των μαθητών, ένα κοινωνικό δίκτυο με μεγάλη απήχηση στις συγκεκριμένες
ηλικίες. Αναζητήσαμε τον αριθμό των πραγματικά ενεργών φίλων, δηλαδή το πόσο
«πυκνά» είναι τα δίκτυα τύπου Facebook. Ανακαλύπτοντας τον πραγματικό αριθμό των ενεργών διασυνδέσεων σε ένα δίκτυο θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το μέγεθος μιας
αντίστοιχης αποδοτικής ομάδας εργασίας μαθητών. Γνωρίζουμε ότι σε μια τάξη ο μέγιστος
αριθμός για μια αποτελεσματική και παραγωγική συνεργασία είναι 5 μαθητές37-40. Ωστόσο,
σε μια διαδικτυακή ομάδα μαθητών αυτός ο αριθμός μπορεί να διαφέρει. Αναζητούμε τον
αριθμό των μαθητών που μπορούν να συνεργαστούν σε ένα κοινωνικό δίκτυο αποτελεσμα_________________________________________________________________________________________________________
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τικά. Η τεχνολογία προσφέρει τα μέσα, έτσι ώστε περισσότεροι από πέντε στους μαθητές
να αλληλεπιδρούν άμεσα, να ανταλλάσσουν απόψεις, να συζητούν και να ψάχνουν. Με
βάση τον κυρίαρχο αριθμό φίλων στα μελετώμενα κοινωνικά δίκτυα των μαθητών, μπορούμε να υποθέσουμε τον αντίστοιχο αριθμό μαθητών σε διαδικτυακές ομάδες έργου.
Πειραματική ενότητα
Πεδίο έρευνας
Εστιάσαμε τη μελέτη μας στα κοινωνικά δίκτυα των μαθητών, μελετώντας το πλέγμα των
φίλων τους στο Facebook41. Για την επεξεργασία πληροφοριών που προκύπτουν από αυτά
τα δίκτυα, χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή TouchGraph42 που παρέχει τη δυνατότητα να
δημιουργήσουμε και να αναλύσουμε το πλέγμα φίλων στο Facebook. Επιπλέον, το
TouchGraph μας προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των φίλων και
για τις ενδο-δικτυακές συνδέσεις μεταξύ όλων των φίλων. Ένα φύλλο εργασίας TouchGraph
μπορείτε να δείτε στο Σχήμα 1. Ζητήσαμε από τους διαδικτυακούς μας μαθητές να δημιουργήσουν τα αντίστοιχα προσωπικά τους πλέγματα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
TouchGraph. Στη συνέχεια ζητήσαμε να καταγράψουν τον αριθμό των φίλων και να αθροίσουν τον αριθμό των αμοιβαίων συνδέσεων. Αθροίζοντας όλες τις εσωτερικές συνδέσεις
ενός πλέγματος μπορούμε να αποκαλύψουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα του δικτύου43-46. Καταγράψαμε τους αριθμούς συνδέσεων μεταξύ φίλων και τους
συγκρίναμε με τον αριθμό των μελών του δικτύου (το μέγεθος του δικτύου). Προσπαθήσαμε να βρούμε μια σχέση ή κάποιο εκθετικό νόμο μεταξύ του αριθμού των μελών του δικτύου και της πυκνότητα του δικτύου.
Χαρακτηριστικά δικτύου
Επικεντρώσαμε την έρευνα μας σε ορισμένο τύπο δικτύων. Μας ενδιαφέρουν αποκλειστικά
σχολικά δίκτυα που οικοδομήθηκαν σταδιακά και αποκλειστικά από μαθητές47-48. Επιλέξαμε αστικά σχολεία με μέσο αριθμό μαθητών μεταξύ 150-200. Εστιάσαμε κυρίως σε κοινωνικά δίκτυα και όχι σε επαγγελματικά δίκτυα. Επαγγελματικά δίκτυα όπως αυτά που δημιουργούνται μέσω LinkedIn49 δεν είναι τόσο συνεκτικά (πυκνά). Όπως φαίνεται στο Σχήμα
2, υπάρχουν πολύ λίγες αμοιβαίες συνδέσεις σε ένα επαγγελματικό δίκτυο σε σχέση με ένα
αντίστοιχο προσωπικό δίκτυο. Σημαντική προϋπόθεση για την έρευνά μας είναι τα κοινωνικά δίκτυα των μαθητών να έχουν διαμορφωθεί σταδιακά (και όχι σε σύντομο χρονικό διάστημα), ώστε να είναι «ώριμα και δοκιμασμένα» Να αντικατοπτρίζουν δηλαδή ευρύτερες
σχέσεις μαθητών από το ίδιο σχολείο σε μια αστική ή ημιαστική περιοχή. Για λόγους σύγκρισης έχουμε συλλέξει δεδομένα από τρία διαφορετικά σχολεία επεκτείνοντας την έρευνα σε μαθητές ηλικίας 14 έως 19 ετών διαφόρων περιοχών.
Καθώς η εφαρμογή TouchGraph μας παρέχει τη δυνατότητα να αθροίσουμε όλες τις διασυνδέσεις μεταξύ των μελών ενός δικτύου, προχωρήσαμε σε συλλογή και επεξεργασία αντίστοιχων δεδομένων. Ζητήσαμε από όλους τους κατόχους δικτύων να αθροίσουν τους
αριθμούς των διασυνδέσεων και να μας κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά. Επιπλέον, όλοι οι
μαθητές-ιδιοκτήτες των δικτύων, μας έστειλαν τη συνολική λίστα των φίλων και τον αριθμό
των συνδέσεων ανά φίλο. Μπορέσαμε έτσι να αποκαλύψουμε το βαθμό των ενεργών και
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δυναμικών διασυνδέσεων σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Η γνώση των ενεργών διασυνδέσεων
είναι υψηλού ενδιαφέροντος, καθώς καθορίζει τους πραγματικά ενεργούς συμμετέχοντες
σε ένα δίκτυο50-53. Πρέπει να γνωρίζουμε τον αριθμό αυτό, ώστε να οργανώσουμε τις, αντιστοίχου μεγέθους, διαδικτυακές ομάδες εργασίας μαθητών που θα δουλεύουν αποτελεσματικά πάνω σε μια ερευνητική εργασία.
Αποτελέσματα και συζήτηση
Στο Πίνακα 1 παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα που συλλέγονται. Μπορούμε να δούμε τον
αριθμό των φίλων, τον αριθμό των συνδέσεων που πραγματικά υφίστανται σε κάθε πλέγμα, τη θεωρητικά προβλεπόμενη μέγιστη τιμή συνδέσεων, το ποσοστό και το μέσο αριθμό
συνδέσεων ανά φίλο. Ο θεωρητικά προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός συνδέσεων υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο της στατιστικής:
𝑛𝑛
𝑛𝑛!
� �=
𝑘𝑘
𝑘𝑘! (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)!

όπου n είναι ο αριθμός των φίλων (που παρέχονται από Facebook), ενώ το k είναι ο ελάχιστος αριθμός των φίλων που συνδέονται, εδώ k = 2. Ο αριθμός των πραγματικών συνδέσεων υπολογίζεται αθροίζοντας όλες τις συνδέσεις, φίλο προς φίλο (που παρέχονται από
TouchGraph). Η πυκνότητα δικτύου39, 54-56 προσδιορίζεται από τη διαίρεση του αριθμού των
πραγματικών συνδέσεων, προς τις θεωρητικά προβλεπόμενες συνδέσεις.
𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋ό𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿ύ𝜊𝜊𝜊𝜊 =

𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋έ𝜍𝜍 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃ά 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋ό𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎

Ο παράγοντας αυτός μας ενδιαφέρει ισχυρά, καθώς μας παρέχει πληροφορίες για το πόσο
πυκνό είναι ένα δίκτυο, αντικατοπτρίζοντας ουσιαστικά το εύρος αλληλεπιδράσεων εντός
του. Ένα άκρως διαδραστικό δίκτυο επιβάλλει γρήγορη διάδοση πληροφοριών, επιτρέποντας έτσι τους μαθητές να ανταλλάσουν ταχύτατα τα δεδομένα τους.
Επιπλέον, ο μέσος αριθμός των φίλων προκύπτει από τη διαίρεση του πραγματικού αριθμού των συνδέσεων προς το συνολικό αριθμό των φίλων:
𝜇𝜇έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼ό𝜍𝜍 𝜑𝜑ί𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆 =

𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋ό𝜍𝜍 𝛼𝛼𝛼𝛼𝜄𝜄𝜃𝜃𝜃𝜃ό𝜍𝜍 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎ό 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼ό 𝜑𝜑ί𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆

Ο παράγοντας αυτός δηλώνει το μέσο όρο των λειτουργικών συνδέσεων ανά μέλος δικτύου. Λόγω του μεγάλου αριθμού των μελών του δικτύου είναι δύσκολη η καταγραφή όλων
των ενδο-δικτυακών συνδέσεων και η ανάλυση αυτών. Προσπαθούμε να υπερκεράσουμε
τη συγκεκριμένη δυσκολία με τη βοήθεια του μέσου αριθμού των συνδέσεων ανά μέλος.
Αυτός ο παράγοντας δεν είναι αντιπροσωπευτικός του πραγματικού ποσού των συνδέσεων
ανά μέλος, καθώς ένα πολύ δημοφιλές μέλος μπορεί να υπερβεί αυτόν τον αριθμό, ενώ ένα
λιγότερο δημοφιλές μετά βίας μπορεί να αποκτήσει μερικές συνδέσεις.
Κατά συνέπεια, προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε την "πραγματική" δημοτικότητα. Για να
το πετύχουμε εστιάσαμε στον αριθμό των στενότερων φίλων κάθε μέλους του δικτύου (κο-
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ρυφαίους φίλους). Αυτός ο παράγοντας μπορεί να προέλθει από το TouchGraph, όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Περιορίζουμε την αναζήτησή μας στους 100 κορυφαίους φίλους για κάθε ιδιοκτήτη κοινωνικού δικτύου και υπολογίσαμε τον μέσο αριθμό των δημοφιλέστερων
συνδέσεων ανά μέλος. Αποκλείουμε μέλη με εξαιρετικά υψηλή συνδεσιμότητα και μέλη με
αντίστοιχη πολύ χαμηλή, π.χ. μέχρι ένα φίλο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα 1 μπορούμε
να δούμε το παράγοντας δημοτικότητας για τα δίκτυα που μελετήσαμε. Κύριος στόχος μας
είναι να προσομοιώσουμε τα σχολεία με διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα, και να «ταυτίσουμε» το μέγεθος ενός λειτουργικού κοινωνικού δικτύου με το αντίστοιχο μέγεθος ενός σχολείου. Στο σχήμα 4, απεικονίζεται η πυκνότητα των δικτύων σε σχέση με τον αριθμό των
μελών. Μπορούμε να δούμε τη σχεδόν γραμμική εξάρτηση της πυκνότητας δικτύου από το
μέγεθος ενός δικτύου (αριθμό των μελών). Έχουμε περιορίσει τη μελέτη μας σε δίκτυα αποτελούμενα από 200 έως 1000 μέλη περίπου, δηλαδή μεσαίου μεγέθους δίκτυα. Τέτοιου
μεγέθους δίκτυα μπορούν να προσομοιάσουν αντίστοιχα σχολικά δίκτυα 200 έως 1000 μαθητών και να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα για την ταχύτητα ανταλλαγής δεδομένων. Προσομοιώνοντας γραμμικά αυτά τα σημεία προκύπτει η ακόλουθη εξίσωση:
y=-0.0003x+0.4535
με εξαιρετικά ικανοποιητική τιμή προσέγγισης R²=0.98017. Συμβολίζουμε με y την πυκνότητα δικτύου, ενώ με x τον αριθμό των φίλων. Η εξίσωση αυτή αντιπροσωπεύει τη γραμμική
εξάρτηση μεταξύ της πυκνότητας δικτύου και του αριθμό των μελών του δικτύου για μεσαίου μεγέθους δίκτυα. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των μελών, μειώνεται η πυκνότητα,
αποκαλύπτοντας ότι αν θέλουμε να πετύχουμε ένα λειτουργικό σχολικό δίκτυο πρέπει να
στηριχθούμε σε ένα αντίστοιχου μεγέθους ψηφιακό δίκτυο .
Επιπλέον, αναλύσαμε και κάποια μικρότερα δίκτυα (κάτω από 200 μέλη), αλλά και μεγαλύτερα (πάνω από 1000 μέλη). Στο Σχήμα 5 δείχνουμε τα αντίστοιχα δεδομένα που προσομοιάζονται από σιγμοειδή καμπύλη. Παρατηρούμε μια ασυμπτωτική συμπεριφορά για πολύ μικρά δίκτυα και μια γρήγορη μείωση για τα μεγάλα. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι μάλλον αναμενόμενες καθώς, τα μικρά δίκτυα φαίνεται να είναι πυκνότερα και όλοι οι φίλοι
γνωρίζονται μεταξύ τους καλά, ενώ από την άλλη πλευρά, τα μεγάλα δίκτυα χαρακτηρίζονται από χαλαρή συνδεσιμότητα και μοιάζουν περισσότερο με τα επαγγελματικά δίκτυα.
Προσομοιώσαμε τα πειραματικά μας δεδομένα με μια σιγμοειδή καμπύλη η εξίσωση της
οποίας παρατίθεται στη συνέχεια:
y=-1E-09x3+3E-06x2-0.002x+0.7837
(Τιμή Προσομοίωσης: R²=0.95336), με y συμβολίζουμε την πυκνότητα του δικτύου και με x
τον αριθμό των φίλων. Μπορούμε να δούμε μια εξάρτηση τρίτου μεγέθους μεταξύ της πυκνότητας δικτύου και τον αριθμό των φίλων.
Επιπλέον, φαίνεται ότι και ο παράγοντας δημοτικότητα (δημοφιλία) σχετίζεται με την πυκνότητα του δικτύου. Στο Σχήμα 6 μπορούμε να δούμε αυτή τη συσχέτιση. Η εφαρμογή
TouchGraph μας προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη δημοτικότητα των
μελών του δικτύου. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτό που πραγματικά αναμένουμε: για
δίκτυα υψηλής πυκνότητας ένας κοινός φίλος μπορεί να εντοπιστεί για κάθε 3-6 μέλη, ενώ
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για δίκτυα χαμηλής πυκνότητας ένας κοινός φίλος μπορεί να βρεθεί για κάθε 25-30 μέλη.
Αυτό μπορεί να αποτυπωθεί μαθηματικά από την ακόλουθη εξίσωση που προκύπτει από
την προσομοίωση των αντίστοιχων δεδομένων.
y=2,0113x-1,003
με ακρίβεια προσομοίωσης: R²=0.9986. Σημειώνουμε με y την πυκνότητα του δικτύου, ενώ
x είναι ο παράγοντας δημοτικότητα που δείχνει «πόσο συχνά» εντοπίζουμε έναν κοινό φίλο
σε ένα δίκτυο. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας πιστεύουμε ότι δίκτυα με μέσο όρο 300-600
μέλη είναι ιδανικά για την ανταλλαγή πληροφοριών, λόγω των συνδέσεων, των πυκνοτήτων
τους και των εσωτερικών διασυνδέσεων.
Τέλος, ερευνήσαμε όλα τα δίκτυα με διαφορετικό αριθμό μελών. Ψάξαμε για τον πιο κοινό
αριθμό των συνδέσεων. Υποθέτουμε ότι στατιστικά, τα μέλη με μεγάλο αριθμό συνδέσεων
είναι λιγοστά, ενώ η πλειοψηφία των μελών ενός δικτύου χαρακτηρίζεται από ένα μέσο
αριθμό συνδέσεων. Κάθε μέλος του δικτύου αναπτύσσει μια σειρά από δεσμούς με τα άλλα
μέλη. Ποιος όμως είναι ο πιο κοινός αριθμός συνδέσεων των δικτύων που μελετήσαμε;
Καταγράψαμε όλες οι συσχετίσεις, ψάχνοντας για τον πιο κοινό αριθμό συνδέσεων. Στο
Σχήμα 7 φαίνονται οι αντίστοιχες καταγραφές αποκαλύπτοντας ότι το μέγεθος των πιο αποτελεσματικών και πιθανών συνδέσεων σε ένα δίκτυο είναι από πέντε σε είκοσι μέλη. Γνωρίζοντας ότι μια ερευνητική εργασία σε σχολικό περιβάλλον (τάξη) μπορεί ιδανικά να διεξαχθεί με μέγιστο πέντε μαθητές, επεκτείνουμε τα ευρήματά μας σε αντίστοιχες ομάδες του
διαδικτύου. Συνήθως, μια ομάδα σε ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο μπορεί να είναι όσο
μεγάλη θέλουμε, αλλά μια βέλτιστη διαδικτυακή ομάδα εργασίας για σχολικές ερευνητικές
δράσεις φαίνεται να υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς. Υποθέτουμε ότι περίπου είκοσι
μαθητές είναι το ανώτατο όριο του μια καλά λειτουργούσας ομάδας διαδικτυακής έρευνας.
Συμπεράσματα
Αρχικά, συμπεραίνουμε ότι για μεσαίου μεγέθους δίκτυα (200-1000 μέλη) έχουμε γραμμική
εξάρτηση μεταξύ της πυκνότητας του δικτύου και του αριθμού των μελών που το συναποτελούν. Δεύτερον, για μικρά δίκτυα κάτω από 200 μέλη η πυκνότητα του δικτύου φαίνεται
να αυξάνει ασυμπτωτικά, κυρίως επειδή τα μέλη ενός μικρού δικτύου γνωρίζονται μεταξύ
τους. Αναπτύσσουν έτσι πολλές διαδικτυακές συνδέσεις και οικοδομούν δυναμικές "σχέσεις". Για μεγάλα δίκτυα, πάνω από 1200 μέλη η συνοχή είναι πολύ χαμηλή, και φαίνεται
ότι στα περίπου 1500 μέλη το δίκτυο "καταρρέει", με σχεδόν μηδενική πυκνότητα δικτύου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον αριθμό Dunbar57-58 μετά βίας μπορούμε να γνωρίζουμε και να επικοινωνούμε με περισσότερα από 200 άτομα, είναι προφανές ότι τα μεγάλα δίκτυα είναι χαλαρά. Επιπλέον, είναι πιο εύκολο να βρείτε έναν κοινό φίλο στα δίκτυα
με υψηλή πυκνότητα, από ότι σε δίκτυα με χαμηλή πυκνότητα. Ψάχνοντας για αμοιβαίους
φίλους σε ένα πυκνό δίκτυο βρίσκουμε έναν μεταξύ 5-10 μελών του δικτύου. Αντιθέτως,
ψάχνοντας για κοινούς φίλους σε ένα χαλαρό δίκτυο μπορούμε να βρούμε κάποιον μόλις
μεταξύ 25-30 μελών του αντίστοιχου δικτύου. Όσον αφορά τα σχολικά δίκτυα, ο βέλτιστος
αριθμός μελών ανά δίκτυο πιστεύουμε ότι είναι γύρω στα 300-600, από τα οποία θα σχηματιστούν ομάδες των 20 περίπου ατόμων για να εργαστούν σε διαδικτυακές ερευνητικές
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εργασίες. Απαιτείται ο αριθμός των 300-600 μελών ώστε να υπάρχει η κατάλληλη «δεξαμενή» μελών για τροφοδότηση των ομάδων. Ο αριθμός των 20 ατόμων ανά διαδικτυακή «κυψέλη» είναι σημαντική πληροφορία για μας, ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τα
δίκτυα του μελλοντικού σχολείου στο «σύννεφο» και να δημιουργήσουμε δυνητικά παραγωγικές ομάδες. Τέλος, καθώς τα μαθητικά κοινωνικά δίκτυα είναι πιο πυκνά από τα επαγγελματικά, επιλέξαμε να εστιάσαμε σε αυτά, ώστε να προσαρμόσουμε τα συμπεράσματά
μας αμεσότερα στις σχολικές μονάδες. Όσο πιο κοντά στις ηλικίες των μαθητών είμαστε
τόσο πιο ρεαλιστικά είναι τα συμπεράσματα μας.
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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους μαθητές για τη συμβολή τους στο έργο μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εικόνα 1: ΠλέγμαFacebook μαθητή, όπως εκτελείται από TouchGraph. Το δίκτυο χαρακτηρίζεται από, χρωματισμένες περιοχές που αποκαλύπτουν
διαφορετικές πηγές γνωριμιών. Στην κάτω αριστερή πλευρά παρουσιάζονται όλοι οι φίλοι και, αναφέρεται ο αριθμός των αμοιβαίων διασυνδέσεων.
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Εικόνα 2: Σύγκριση μεταξύ δύο διαφορετικών δικτύων του ίδιου προσώπου. Το αριστερό δίκτυο αντιπροσωπεύει ένα επαγγελματικό δίκτυο, ενώ
το δίκτυο στα αριστερά δείχνει ένα προσωπικό δίκτυο. Μπορούμε να δούμε ότι το προσωπικό δίκτυο είναι μακράν πυκνότερο από το επαγγελματικό. Ο αριθμός των αμοιβαίων φίλων είναι μεγαλύτερος σε ένα κοινωνικό δίκτυο και αντανακλά την πραγματική κοινωνική ζωή. Από την άλλη
πλευρά ένα επαγγελματικό δίκτυο με ελάχιστους κοινούς φίλους μοιάζει με την επαγγελματική κατάσταση.
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Κάτοχος
δικτύου

Αριθμός
Φίλων

Πραγματικές
Συνδέσεις

θεωρητικά
προβλεπόμενες
συνδέσεις

Πυκνότητα
δικτύου

Μέσος
όρος

Παράγοντας
Δημοφιλίας

1st

435

30925

94395

0.33

71

6,1

2nd

914

90340

417241

0.22

99

9,2

3rd

1347

68933

906531

0.08

51

26,4

4th

229

10020

26106

0.38

43,8

5,2

5th

665

66541

220780

0.30

100

6,6

6th

685

17533

234270

0.07

25,6

26,8

7th

773

124713

298378

0.42

161

4,8

8th

82

2218

3321

0.67

27

3,0

9th

331

38942

54615

0.71

118

2,8

10th

188

6103

17578

0.34

32,5

5,8

11th

96

2332

4560

0.51

24,3

4,0

Πίνακας 1: Αριθμός φίλων, αριθμός πραγματικών συνδέσεων, θεωρητικά προβλεπόμενες συνδέσεις, μέγιστος αριθμός συνδέσεων, πυκνότητα
δικτύου, μέσος αριθμός και παράγοντας δημοτικότητα ανά φίλο.
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Εικόνα 3: Δύο ξεχωριστή κόμβοι με τους μεταξύ τους συνδέσεις σε ένα δίκτυο. Στις δύο εικόνες χρησιμοποιήσαμε το πλέγμα του πρώτου ιδιοκτήτη
του δικτύου. Μπορούμε να δούμε ότι ο μέσος αριθμός των συνδέσεων ανά κόμβο είναι γύρω από έξι. Για λόγους σαφήνειας παρουσιάζουμε μόνο
τους 100 κορυφαίους φίλους του πλέγματος σε αυτά τα γραφήματα.
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Πυκνότητα Δικτύου
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Εικόνα 4: Η Πυκνότητα δικτύου, σε σχέση με τον αριθμό των φίλων.
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Εικόνα 5: Πυκνότητα του δικτύου σε σύγκριση με τον αριθμό των μελών ενός δικτύου. Μπορούμε να δούμε την ασυμπτωτική συμπεριφορά για
μικρά δίκτυα και τη ραγδαία μείωση σε μεγάλα δίκτυα.
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Εικόνα 6: Πυκνότητα του δικτύου σε σχέση με τον παράγοντα δημοτικότητας, δηλαδή τον αριθμό των στενότερων φίλων ανά μέλος του δικτύου.
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Εικόνα 7: Αριθμός των συνδέσεων ανά μέλος σε ένα δίκτυο. Μπορούμε να δούμε ότι το βέλτιστο εύρος διαδικτυακών συνδέσεων είναι 5-20 συνδέσεις.
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Διαθεματικό σενάριο στην Ιστορία και τη Νεοελληνική Γλώσσα
με τη χρήση του Microsoft Publisher
Νικολοπούλου Ελένη
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Sc.
elnikol7@hotmail.com
Περίληψη
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αφορά στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας και της
Νεοελληνικής Γλώσσας και πραγματεύεται τη σύνταξη ενός φύλλου εφημερίδας δημοσιευμένου την επομένη ενός ιστορικού γεγονότος, το οποίο οι ίδιοι οι μαθητές έκριναν σημαντικό και άξιο περισσότερης διερεύνησης. Πρόκειται για ένα σενάριο που ωθεί τους μαθητές στο να παράξουν ποικίλα είδη γραπτού λόγου που απαντούν σε μια εφημερίδα και εμπεριέχονται σε όλα τα διδακτικά βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, με αφορμή ένα ιστορικό γεγονός. Μέσα από τις διδακτικές δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μελέτη και ερμηνεία πολυπρισματικών πηγών, αφενός εμπλέκονται σε μια
διαδικασία αποτίμησης ιστορικών γεγονότων, αφετέρου γίνονται οι ίδιοι συντάκτες κειμένων καλλιεργώντας την επιχειρηματολογία τους, την κριτική τους σκέψη και το κριτικό τους
γραμματισμό.
Λέξεις - κλειδιά: διαθεματικό σενάριο, Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα, λογισμικό Microsoft
Publisher, αξιοπoίηση διαδικτύου, σύνταξη φύλλου εφημερίδας, διερευνητική μάθηση.
Εισαγωγή
Η διδακτική του μαθήματος της Ιστορίας έχει απασχολήσει έντονα την Παιδαγωγική επιστήμη λόγω των σύμφυτων δυσκολιών που έχει. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι αναφέρεται
σε δρώμενα του παρελθόντος, καθιστά την ερμηνεία τους αντικειμενικά δύσκολη. Η πολυμορφία καθώς και η διαπλοκή των αιτιωδών παραγόντων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων χρήζει επίσης εμβάθυνσης και ανάλυσης, όχι πάντα εφικτής λόγω του περιορισμένου διδακτικού χρόνου. Δυσκολία επίσης παρουσιάζουν η αφομοίωση της μεγάλης ύλης
από τους μαθητές, καθώς και η εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι οι μαθητές δεν μπορούν να έχουν κατ' ευθείαν εμπειρία του παρελθόντος και να κατανοούν έννοιες, που συχνά είναι υψηλού επιπέδου αφαίρεσης. Συνεπώς, οι
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, το νοητικό επίπεδο και η αφομοιωτική τους
ικανότητα είναι λογικό να προσδιορίζουν τόσο το επίπεδο δυσκολίας του περιεχομένου των
μαθημάτων, όσο και τις μεθόδους διδασκαλίας.
Ακολουθώντας τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες αντιλαμβάνονται το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας ως μετάδοση δομικών εννοιών της ιστορικής επιστήμης και
ως απόκτηση δεξιοτήτων ενός ιστορικού ερευνητή, το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει έμφαση,
μέσα από τους στόχους του, στην ενεργητική συμμετοχή του μαθητή, δηλαδή στην ικανότητά του να αντλεί ιστορική πληροφορία από πολλαπλά είδη πηγών, να την ερμηνεύει και να
συνειδητοποιεί το σύνολο των αλλαγών σε συγχρονικό και διαχρονικό επίπεδο (Ε.Π.Π.Σ.).
Όσον αφορά στη μετάδοση δομικών εννοιών, όπως είναι τα τεκμήρια, η αιτιότητα, η ενσυναίσθηση, ο χρόνος, έμφαση δίνεται στο ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στην ιστορική
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κατανόηση των γεγονότων. Έτσι η διδασκαλία της Ιστορίας ορίζεται ως καλλιέργεια στους
μαθητές δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τις οποίες κατέχει ένας ιστορικός, όπως είναι η ιστορική κατανόηση, η διασκευή, η ανάλυση και η σύνθεση. Βεβαίως, ουσιαστική προϋπόθεση
για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων αποτελεί η πολυφωνική προσέγγιση του
περιεχομένου του διδακτικού αντικειμένου, η δυνατότητα να δούμε το εξεταζόμενο ζήτημα
από διάφορες οπτικές και να προσεγγίσουμε την ιστορική αλήθεια μέσα από το συσχετισμό
και την αξιοποίηση πολλών δεδομένων (Γιαννακόπουλος, 2011).
Από την άλλη, η διδακτική του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας έχει τη δική της σαφή
σκοποθεσία. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών ο μαθητής πρέπει να καλλιεργήσει τις
ικανότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει με επάρκεια στην όλο και πιο
απαιτητική σχολική/γλωσσική καθημερινότητα, αλλά και στη βαθύτερη κατανόηση της καθημερινής πραγματικότητας από σκοπιά κριτική και αναστοχαστική. Συνεπώς σκοπός της
διδασκαλίας του μαθήματος είναι η ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού σε μια κατεύθυνση κοινωνιοκεντρική, μέσα από την επαφή και εξοικείωσή του με ποικίλα είδη κειμενικών ειδών και τύπων, συγκεκριμένης δομής και γλωσσικών επιλογών. (Ο.Δ.Φ.Μ., 2002;
ΦΕΚ 1562/2011).
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως οι μαθητές πρέπει να εμπλέκονται σε διαδικασίες
μέσα από τις οποίες δεν αποκτούν μόνο γνώσεις σχετικές με τη διδακτική ενότητα, αλλά και
δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναζητούν υλικό, να το αναλύουν, να το συνδέουν με άλλα γεγονότα, να το κρίνουν, να διαμορφώνουν προσωπική γνώμη και να την
θέτουν υπό διαπραγμάτευση στα μέλη της ομάδας τους πρώτα κι έπειτα στην ολομέλεια
(Husbands, 1996). Τα συνεργατικά περιβάλλοντα και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση αυτού του σκοπού, καθώς οι αλληλεπιδράσεις με άλλα
άτομα στο περιβάλλον και η καλλιέργεια δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού ευνοούν
τόσο τη γνωστική όσο και τη γλωσσική ανάπτυξη (Ράπτης & Ράπτη, 2004; Kόκκινος, 2003;
Κόμης, 2004). Επιπλέον, όταν ένα άτομο συμμετέχει σ' ένα κοινωνικό σύστημα, η κουλτούρα αυτού του συστήματος και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία (κυρίως η γλώσσα) διαμορφώνουν τη γνωστική του συγκρότηση και συνιστούν πηγή μάθησης
και εξέλιξης (Ράπτης & Ράπτη, 2004; Κόμης, 2004). Ο διδακτικός προβληματισμός λοιπόν
αφορά στην υιοθέτηση εκείνων των διδακτικών πρακτικών και μέσων που μπορούν να
συμβάλουν σε αυτό.
Μεθοδολογία
Από τα βασικότερα σημεία της φιλοσοφίας των Ε.Π.Π.Σ και του Νέου Σχολείου συνιστούν η
αποδόμηση του σχολικού βιβλίου, η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του μαθητή, η αξιοποίηση της αυτονομίας του και η επιθυμία της ανακάλυψης και της δράσης.
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο συμβάλλει ουσιαστικά στο να δώσει προσωπικό νόημα
στην αναζήτηση της γνώσης μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας και
μάθησης, όπως η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση και η χρήση υπηρεσιών ΤΠΕ. Επιπλέον,
μέσα από το σενάριο αυτό επιδιώκεται το μοντέλο της ενεργητικής βιωματικής μάθησης, η
οποία σε ένα βαθμό επιτυγχάνεται από την ανάθεση των ρόλων του ερευνητή-ιστορικού
και συντάκτη-δημοσιογράφου στις ομάδες των μαθητών. Η ανταπόκριση των μαθητών στη
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συγκεκριμένη αποστολή που κάθε ομάδα αναλαμβάνει, ενισχύεται από την αυθεντική επικοινωνιακή περίσταση που το λογισμικό δημιουργεί.
Το Microsoft Publisher είναι ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάσουν
και να δημοσιεύσουν διάφορα υλικά εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των εφημερίδων,
παράγοντας έτσι μια ποικιλία κειμένων. Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα λογισμικά, οι
δυνατότητες που παρουσιάζει, επιτρέπουν προσεγγίσεις μάθησης μέσω της έκφρασης και
δοκιμής ιδεών, εφαρμογής και καλλιέργειας ερευνητικών διαδικασιών, συνεργατικής μάθησης, αλλά και εμβάθυνσης σε επιμέρους θέματα που δεν αναλύονται στα σχολικά βιβλία
(Δημητρακοπούλου, 2002).
Σχεδιασμός και διαμόρφωση του σεναρίου
Το διδακτικό σενάριο, που παρουσιάζεται ακολούθως, αφορά στην τουρκική εισβολή στην
Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974, η οποία ως αποκορύφωμα του Κυπριακού ζητήματος κινητοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών ενός τμήματος της Γ΄ Λυκείου. Το σενάριο αποτελεί μια
παιδαγωγική δραστηριότητα που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους στο εργαστήριο Η/Υ, καθώς κι ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργατικής και ερευνητικής διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ. Τα υπολογιστικά εργαλεία που αξιοποιούνται είναι το Διαδίκτυο για
τον εντοπισμό και την έρευνα των ιστορικών πηγών, το Microsoft Word για τη σύνταξη των
μαθητικών κειμένων και το λογισμικό Microsoft Publisher για τη δημιουργία κι επεξεργασία
φύλλου εφημερίδας. Η προτεινόμενη διάρκεια για την υλοποίησή του είναι εκείνη των 6
διδακτικών ωρών, ωστόσο αυτό έγκειται στους προσωπικούς στόχους που θέτει κάθε εκπαιδευτικός. Κατά τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης διδακτικής δραστηριότητας, οι μαθητές
αναμένεται να εκπληρώσουν τους εξής στόχους:
Γνωστικοί Στόχοι
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Να γνωρίσουν το Κυπριακό ζήτημα στην ιστορική, νομική και πολιτική του βάση.
Να αποδίδουν το περιεχόμενο εννοιών αναγκαίων για τη βαθύτερη και πληρέστερη ιστορική γνώση, όπως «αποαποικιοποίηση», «διχοτόμηση» και «αυτοδιάθεση».
Να μάθουν τα ιστορικά γεγονότα του Ιουλίου 1974.
Να αιτιολογήσουν την τουρκική εισβολή ως λύση υπέρ της συνέχισης της αγγλοκρατίας
στο νησί και εναντίον του αντιαποικιακού κινήματος των Κυπρίων.
Να κρίνουν τα πολιτικά πρόσωπα των εμπλεκόμενων χωρών (των εγγυητριών δυνάμεων
και του ΝΑΤΟ) ως προς την κινητοποίηση ή την αδράνεια που έδειξαν κατά την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της εισβολής της 20ης Ιούλη 1974.
Να ασκηθούν στην κατανόηση των αλλαγών που συντελούνται στην πορεία του ιστορικού γίγνεσθαι, αλλά και στην εξακρίβωση της πολυπλοκότητας των ιστορικών εξελίξεων
και αλληλεπιδράσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Να μάθουν να αναλύουν και να αξιολογούν πληροφορίες πολυπρισματικών πηγών.
Να παράξουν ποικίλα, αυθεντικά κείμενα.
Να ασκηθούν στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση επιχειρηματολογίας.
Μαθησιακοί στόχοι
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•

Η γνώση να οικοδομείται ενεργητικά από το μαθητή (βασική αρχή του Προσωπικού
Εποικοδομισμού του Piaget) και στη συνέχεια να είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων του μαθητή με το περιβάλλον του (βασική αρχή του Κοινωνικού Εποικοδομισμού του Vygotsky).

Στόχοι Αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και στη γλωσσική διδασκαλία
•

Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής αναζήτησης στο Διαδίκτυο και επιλογής της κατάλληλης πληροφορίας.

•

Να εξασκηθούν στη χρήση του Microsoft Word και του Microsoft Publisher.

Περιγραφή διδακτικής πρότασης
Α΄ Φάση: Αφόρμηση - Συζήτηση (1 ώρα)
Η αναφορά στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη Μ. Βρετανία για τη διεκδίκηση της Κύπρου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Συνθήκης της Λωζάννης στη σελίδα 103 του μαθητικού βιβλίου, όσο και μια προηγούμενη αναφορά στους όρους της Συνθήκης των Σεβρών (σελίδα 85), αποτέλεσαν τις αφορμές για την εμπλοκή των μαθητών σε
μια συζήτηση αναφορικά με την περίοδο της «Αγγλοκρατίας» στο νησί.
Οι μαθητές εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον να μάθουν αναλυτικότερα για το Κυπριακό ζήτημα και το ρόλο της Μ. Βρετανίας. Ο εκπαιδευτικός τους προτείνει να υλοποιήσουν ένα
σενάριο, ενημερώνοντάς τους για το λογισμικό Microsoft Publisher και τις δυνατότητές του.
Β΄ Φάση: Χωρισμός σε ομάδες - Αναζήτηση και επεξεργασία των πληροφοριών στο Διαδίκτυο (2 ώρες)
Οι μαθητές χωρίζονται σε 8 ομάδες των 2 ατόμων. Καθεμία από τις επτά ομάδες αναλαμβάνει ένα κειμενικό είδος με βάση το οποίο θα παράξει ένα κείμενο σχετικό με το θέμα του
μαθήματος και τους διδακτικούς στόχους, ενώ η όγδοη θα επιμεληθεί τη σύνταξη της εφημερίδας.
Η 1η ομάδα συντάσσει το κύριο άρθρο βασισμένο στο έκτακτο πολεμικό ανακοινωθέν που
εκδόθηκε στη Λευκωσία την 20η Ιουλίου 1974.
Η 2η ομάδα συντάσσει το ρεπορτάζ με τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας.
Η 3η ομάδα συντάσσει άρθρο το οποίο αποδίδει περιληπτικά τη συνομιλία του Αμερικανού
υφυπουργού Εξωτερικών Τζόζεφ Σίσκo με τov Τούρκο πρωθυπουργό Μπoυλέvτ Ετζεβίτ και
το άκαρπο αποτέλεσμα αυτής.
Η 4η ομάδα συντάσσει επιφυλλίδα εστιάζοντας στη νομική πλευρά του θέματος.
Η 5η ομάδα συντάσσει χρονογράφημα με θέμα την τύχη του άμαχου πληθυσμού.
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Η 6η ομάδα συντάσσει την πολιτιστική ατζέντα της ημέρας / εβδομάδας.
Η 7η ομάδα συντάσσει ένα δοκίμιο για τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων στο Κυπριακό
ζήτημα διαχρονικά.
Η 8η ομάδα αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα φύλλο εφημερίδας με τη χρήση του λογισμικού.
Οι μαθητές μπαίνουν στο εργαστήριο Η/Υ και ανά ομάδες κάθονται μπροστά από έναν υπολογιστή. Τους μοιράζονται φύλλα εργασίας με σαφώς προσδιορισμένες εργασίες και καταγεγραμμένους τους δικτυακούς τόπους που προσφέρουν ηλεκτρονικά εργαλεία αναζήτησης. Για το περιεχόμενο του κειμένου που έχει αναλάβει να παράξει κάθε ομάδα, οι μαθητές αξιοποιούν τόσο πρωτογενείς πηγές, όσο και δευτερογενείς, απομονώνοντας ως κυρίως – κατά την κρίση τους – χρήσιμα τα μέρη που θα επεξεργαστούν. Το πιο δύσκολο σημείο σε αυτήν τη φάση είναι η ορθολογική διαχείριση της πληθώρας των πληροφοριών για
την αποφυγή άσκοπης συλλογής περιττών γνώσεων και ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της
εγκυρότητας αυτών. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η καθοδήγησή τους από τον εκπαιδευτικό καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης.
Οι δικτυακοί τόποι που δόθηκαν στους μαθητές για έρευνα είναι οι εξής:
•
•

•
•
•
•
•
•

Στην 1η, 2η και 3η ομάδα, το ηλεκτρονικό αρχείο του δημοσιογράφου Παναγιώτη
Παπαδημήτρη (SXEDIO N.95): http://www.papademetris.net/
Στην 4η ομάδα, το λήμμα στη Βικιπαίδεια:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE
%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83
%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
Στην 5η ομάδα, το ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Κακογιάννη «Αττίλας ’74»:
http://www.youtube.com/watch?v=XiJn9e83A9c
Στην 6η ομάδα:
α) το αρχείο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου: http://www.thoc.org.cy/gr/ και
β) το λήμμα στη Βικιπαίδεια: http://el.wikipedia.org/wiki/1974
Στην 7η ομάδα, το λήμμα στη Βικιπαίδεια:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE
%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1

Η 8η ομάδα δημιουργεί ένα φύλλο εφημερίδας με τη χρήση του λογισμικού Microsoft
Publisher και εξοικειώνεται με τις δυνατότητές του. Όσο αναμένει τα τελικά προϊόντα των
άλλων ομάδων αναζητάει στο διαδίκτυο έντυπες εκδόσεις της εποχής που εξετάζουμε και
παίρνει ιδέες όσον αφορά στην καλλιτεχνική επιμέλεια του εντύπου και το στήσιμο των
στηλών.
Γ΄ Φάση: Παραγωγή γραπτού κειμένου (1 ώρα)
Στην τρίτη φάση αυτής της διδακτικής πρότασης κάθε ομάδα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία διερεύνησης του θέματός της και είναι έτοιμη να παράξει το δικό της κείμενο. Για το
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κειμενικό είδος που έχει αναλάβει κάθε ομάδα, ο εκπαιδευτικός τους παρέχει θεωρητικό
υλικό από τα σχολικά βιβλία, αλλά και πρότυπα αντλημένα από σύγχρονες εκδόσεις εφημερίδων. Για το θεωρητικό υλικό αξιοποιούνται τα διδακτικά πακέτα από την ιστοσελίδα
του Ψηφιακού Σχολείου (dschool.edu.gr) και συγκεκριμένα τα εξής κεφάλαια:
Κειμενικό είδος

Διδακτικό πακέτο

Διεύθυνση

ανακοινώσεις,
αγγελίες

Έκθεση – Έκφραση Α΄ Λυκείου, σελ. 48-53

περιγραφή
(προσώπου, αντικειμένου, μιας
έννοιας, χώρου)
αφήγηση, χρονογράφημα

Έκθεση – Έκφραση Α΄ Λυκείου, σελ. 140-153

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGLA110/document/4e5b3256a3vv/4e5b
3267k0hf/4e9d5c93w40v.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGLA110/document/4e5b3256a3vv/4e5b
3267k0hf/4e9d5c93w40v.pdf

περιληπτική απόδοση (άρθρου,
λόγου)
οργάνωση της
είδησης και σύνταξη είδησης με
σχόλιο
παρουσίαση και
κριτική μιας παράστασης
δοκίμιο, άρθρο,
επιφυλλίδα

Έκθεση – Έκφραση Β΄ Λυκείου, σελ. 262-276

Έκθεση – Έκφραση Α΄ Λυκείου, σελ. 210-214, 279-295

Έκθεση – Έκφραση Β΄ Λυκείου, σελ. 32-55
Έκθεση – Έκφραση Β΄ Λυκείου, σελ. 191-220
Έκθεση – Έκφραση Γ΄ Λυκείου», σελ. 109-132, 166, 201206

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGLA110/document/4e5b3256a3vv/4e5b
3267k0hf/4e9d5c93w40v.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSB105
/document/4e5b4ac0hq6p/4e5b4ace
224e/4e9d4f92nr8v.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSB105
/document/4e5b4ac0hq6p/4e5b4ace
224e/4e9d4f92nr8v.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSB105
/document/4e5b4ac0hq6p/4e5b4ace
224e/4e9d4f92nr8v.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGLC130/document/4e5b4fa3ddgd/4e5b
4fae3vsy/4e9be8f934xf.pdf

Πίνακας 1: Το θεωρητικό υλικό για τα κειμενικά είδη στα σχολικά βιβλία.
Αν ο διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί, τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την εργασία στο σπίτι, αναζητώντας επιπλέον εικόνες για να πλαισιώσουν τα κείμενά τους.
Δ΄ Φάση: Παρουσίαση εργασιών και σύνταξη εφημερίδας (2 ώρες)
Οι ομάδες φέρνουν τα κείμενά τους και τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Περιγράφουν και
τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν, τα σημεία που θέλησαν να προβάλλουν και τεκμηριώνουν την οπτική γωνία από την οποία παρουσίασαν οι ίδιοι τα γεγονότα. Πολύ σημαντική
κρίνεται σε αυτό το σημείο η συζήτηση μεταξύ των ομάδων, καθώς αναμένεται να ανταλλάξουν πληροφορίες και απόψεις και να «αντιδικήσουν» δημιουργικά. Ο εκπαιδευτικός ως
συντονιστής της συζήτησης ζητά από όλες τις ομάδες να αποφανθούν για τα αίτια, τα κίνητρα και τα αποτελέσματα της δράσης όλων των εμπλεκομένων. Στη συνέχεια οργανώνει
μαζί με τους μαθητές τα παραχθέντα κείμενα και τους ζητάει να τα γράψουν σε αρχείο
Microsoft Word. Τα κείμενα δίνονται στην 8η ομάδα και έτσι ολοκληρώνεται η σύνταξη της
εφημερίδας.

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

111/326

Αξιολόγηση μαθητών
Οι μαθητές αξιολογούνται ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής
της εργασίας, την ικανότητά τους στην επιλογή και απομόνωση των πληροφοριών, την καλλιέργεια και τη συγκρότηση του γραπτού λόγου, την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού
καθώς και από το τελικό προϊόν που παρήγαγαν (φύλλο εφημερίδας).
Συμπεράσματα
Το παρόν διδακτικό σενάριο εκπλήρωσε στο μεγαλύτερο δυνατό τους γνωστικούς και μαθησιακούς στόχους που έθεσε. Οι μαθητές έδειξαν την προτίμησή τους σε αυτόν τον τρόπο
εργασίας, διότι είχαν περιθώρια αυτενέργειας, συνεργασίας και προσωπικής ανάπτυξης
των ικανοτήτων τους. Οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής
δουλειάς, με επαρκείς γνώσεις ψηφιακού γραμματισμού όσον αφορά στη γραφή ενός κειμένου και την αποθήκευση αρχείων. Το πρόβλημα εντοπίστηκε με τη διαχείριση του υλικού, την ανάλυση και αποτίμησή του. Το πρόβλημα αυτό επιλύεται με την καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού, ο οποίος εφαρμόζει τεχνικές θετικής ενίσχυσης, ανάδρασης και ανατροφοδότησης (σύμφωνα με τη Συμπεριφοριστική θεωρία των Skinner, Thordike, κ.τλ.). Η ολοκλήρωση της σύνταξης των κειμένων στο σπίτι έγινε αναγκαστικά λόγω αδυναμίας αφιέρωσης επιπλέον διδακτικής ώρας, η οποία θα λειτουργούσε εις βάρος του προγραμματισμού
της ύλης. Όσον αφορά στη διαχείριση του λογισμικού, αυτή προτιμήθηκε να γίνει από μία
μόνο ομάδα, για να μπορέσει να εξοικειωθεί με τις δυνατότητές του στο σύντομο χρονικό
διάστημα κατά το οποίο έπρεπε να διεκπεραιωθεί η εργασία. Η Δ΄ φάση του σεναρίου υπήρξε η πιο εποικοδομητική, τόσο για την παραγωγή αυθεντικών κειμένων με ενσωματωμένη την οπτική γωνία και κριτική στάση των μαθητών απέναντι στα γεγονότα, όσο και για
την ανταλλαγή απόψεων κι επιχειρημάτων στη συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση
των κειμένων. Πολύ θετικός παράγων στην υλοποίηση του σεναρίου υπήρξε η εύκολη πρόσβαση στο σχολικό εργαστήριο και στο διαδίκτυο.
Προεκτάσεις – επεκτασιμότητα
Το Microsoft Publisher είναι ένα λογισμικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Ιστορίας από τους μαθητές όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με περισσότερες όμως δυνατότητες από τους μαθητές λυκειακών τάξεων. Η σύνταξη ενός φύλλου εφημερίδας απαιτεί την συγγραφή ποικίλων κειμενικών ειδών, με τα οποία οι μαθητές έχουν έρθει σε επαφή ήδη από το Γυμνάσιο, στο Λύκειο
όμως, τους δίνεται η δυνατότητα να εξοικειωθούν περισσότερο μαζί τους.
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Διδακτικές προτάσεις για την εξάσκηση της δημιουργικής γραφής
με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας
Δρακοπούλου Μαρία
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06
maria_drakopoulou@hotmail.com
Περίληψη
Η θετική επίδραση της δημιουργικής γραφής στη γλωσσική αλλά και ευρύτερη μαθησιακή
ανάπτυξη των μαθητών είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη, με αποτέλεσμα αυτό το είδος
γραφής να έχει ενταχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών όπως οι Η.Π.Α και η Αγγλία
εδώ και δεκαετίες. Όσον αφορά στη διδασκαλία μιας γλώσσας ως ξένης, η ενασχόληση των
σπουδαστών της με την εξάσκηση ειδών και τεχνικών δημιουργικού λόγου τους καθιστά
καλύτερους συγγραφείς και αναγνώστες, και συνολικά καλύτερους χρήστες. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση προτάσεων διδασκαλίας για την ένταξη της δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, αξιοποιώντας το ψηφιακό περιβάλλον δύο διαδικτυακών εργαλείων, του My Storymaker και του Piclits. Το πρώτο εργαλείο χρησιμοποιείται για την εκτέλεση γλωσσικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν από τον
αρχάριο έως και τον σπουδαστή με καλό επίπεδο γλωσσομάθειας (Α2-Β2), ενώ το δεύτερο
εργαλείο αφορά προχωρημένους χρήστες της αγγλικής γλώσσας (C1-C2).
Λέξεις - κλειδιά: Δημιουργική Γραφή, Αγγλική Γλώσσα, Web 2.0, My Storymaker, Piclits
Εισαγωγή
Η αναζήτηση ορισμού για τη δημιουργική γραφή μέσα από την επισκόπηση της σχετικής
βιβλιογραφίας ανασύρει εύρος απόψεων, οι οποίες κυμαίνονται από την ταύτιση της δημιουργικής γραφής με τη λογοτεχνική παραγωγή εν γένει έως τον ορισμό της ως οποιοδήποτε γραπτό «δημιουργικό, π.χ. πρωτότυπο, αντισυμβατικό, εκφραστικό και που μοιάζει,
πολλές φορές, να εναντιώνεται στην επίσημη λογοτεχνία» (Dawson, 2005). Στο χώρο της
εκπαίδευσης, ο όρος δημιουργική γραφή φαίνεται να αντιμετωπίζεται με την ευρύτερη έννοια «της εξοικείωσης του παιδιού με το λόγο, την εξερεύνηση των δυνατοτήτων του»
(Πασσιά & Μανδηλάρας, 2001) και τη δημιουργική «γραπτή αποτύπωση» του νοητικού και
συναισθηματικού του κόσμου. Πρόκειται για μια γραφή που πραγματεύεται περισσότερο
την αποτύπωση των συναισθημάτων, των συμβάντων, των χαρακτήρων και των εμπειριών
συνολικά παρά των γεγονότων αποσπασματικά (Maley, 2012) σε αντίθεση με τη μιμητική
γραφή. Η διαδικασία, ωστόσο, της ενασχόλησης με αυτό το είδος γραφής δε στερείται κανόνων. Η συγγραφή, για παράδειγμα, ενός λίμερικ υπόκειται σε συγκεκριμένες νόρμες, που
εάν δεν εφαρμοστούν, το αποτέλεσμα δεν θα είναι λίμερικ. Ο συνδυασμός σκέψης και συναισθήματος για την πρόκληση αίσθησης είναι μια απαιτητική διαδικασία, η οποία είναι,
όμως, δημιουργική και επουσιώδης και που σύμφωνα με τον Benton (1999) βελτιώνει κατά
πολύ τη γλωσσική, διανοητική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η δημιουργικότητα, η ικανότητα και ανάγκη του ανθρώπου να παράγει νέο
νόημα και να «κάνει πράγματα που είναι πέρα από αυτόν» βοηθάει τους μαθητές «να κάνουν ένα βήμα πιο πέρα από εκεί που βρίσκονται» (Tin, 2013), όταν εμπλέκονται σε γλωσσικές δραστηριότητες που κινητοποιούν αυτήν τη δύναμη.
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Ειδικότερα, η θετική επίδραση της ενασχόλησης με τη δημιουργική γραφή έχει αναγνωριστεί στο πλαίσιο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ο Maley (2012), ανάμεσα σε άλλους, αναφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων για το σπουδαστή μιας ξένης γλώσσας. Πρώτον, η δημιουργική γραφή ενισχύει τη γλωσσική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα: γραμματική, λεξιλόγιο, φωνολογία και πραγματολογία, καθώς εξασκούνται δεξιότητες όπως η γραμματική ακρίβεια
και καταλληλότητα, η αυθεντικότητα των λεξικών επιλογών και η ευαισθησία στο ρυθμό, τη
ρίμα και τον επιτονισμό. Με αυτόν τον τρόπο, ο σπουδαστής αναγκάζεται να εμπλακεί σε
ένα επίπεδο βαθύτερης επεξεργασίας της γλώσσας (Craik & Lockhart, 1972). Δεύτερον, ενδυναμώνει το στοιχείο του «παιχνιδιού» και της ευχάριστης ενασχόλησης, γεγονός που
σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία (Cook 2000, Rodari, 2003, Crystal 1998, Vygotsky
1978) απενεχοποιεί τα λάθη και επιτρέπει τον αυθορμητισμό στη διαδικασία μάθησης, δημιουργώντας κίνητρα. Τρίτον, μέσω της έκφρασης της ελεύθερης δημιουργικής δύναμης και
των συναισθημάτων, ο μαθητής ανακαλύπτει στοιχεία τόσο της γλώσσας όσο και του εαυτού του, που συνδυαστικά δημιουργούν μια νέα ταυτότητα, αυτήν του χρήστη της ξένης
γλώσσας. Τέλος, η εξοικείωση με τεχνικές δημιουργικής γραφής ενισχύει τη «δημιουργική
ανάγνωση», καθώς ο μαθητής γίνεται περισσότερο ικανός στην αναγνώριση των λειτουργιών των κειμένων, γεγονός που καθιστά και ευκολότερη την ανάγνωσή τους.
Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται η παρουσίαση διδακτικών προτάσεων για την εξάσκηση της δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Γι’ αυτόν το σκοπό,
αξιοποιούνται δύο διαδικτυακά εργαλεία, το My Storymaker και το Piclits, τα οποία παρέχουν κατάλληλο περιβάλλον για την εκτέλεση δημιουργικών γλωσσικών δραστηριοτήτων
από σπουδαστές της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Αυτή η καταλληλότητα έγκειται στο γεγονός ότι τα δύο εργαλεία επιτρέπουν τη χρήση της εν λόγω γλώσσας με δημιουργικό τρόπο,
όπως για τη δημιουργία φανταστικού αφηγήματος και ποιήματος αντίστοιχα. Παράλληλα,
διαθέτουν ένα ελκυστικό, διαδραστικό περιβάλλον, ώστε η εκάστοτε γλωσσική δραστηριότητα να έχει «παιγνιώδη» χαρακτήρα, που κινητοποιεί το χρήστη στην ολοκλήρωσή της.
Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά το περιβάλλον και οι δυνατότητες των δύο εργαλείων, καθώς και διδακτικές προτάσεις για την εξάσκηση της δημιουργικής γραφής.
Το εργαλείο My storymaker
Πρόκειται για ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο ελεύθερου κώδικα (http://www.clpgh.org
/kids/storymaker/embed.cfm), δημιούργημα της βιβλιοθήκης Carnegie του Πίτσμπουργκ, το
οποίο έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους καλύτερους ιστότοπους για τη διδασκαλία και τη
μάθηση από τον αμερικάνικο σύνδεσμο σχολικών βιβλιοθηκάριων. Το γεγονός ότι είναι
δωρεάν, και ιδιαίτερα το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να προαπαιτείται εγγραφή
από το χρήστη, καθιστά το εργαλείο ελκυστικό για εκπαιδευτική χρήση, και ειδικότερα, για
τη συγγραφή φανταστικού αφηγήματος στην αγγλική γλώσσα από μαθητές με επίπεδο
γλωσσομάθειας Α2-Β2 (Common European Framework, 2001). Πιο συγκεκριμένα, κάνοντας
κατάλληλες επιλογές από τις δυνατότητες που του προσφέρονται, ο χρήστης του εργαλείου
έρχεται σε επαφή με τα βασικά συστατικά στοιχεία της συγγραφής ενός φανταστικού αφηγήματος: Αρχικά, χρειάζεται να δώσει ένα πραγματικό ή φανταστικό όνομα συγγραφέα και
να επιλέξει το βασικό χαρακτήρα (τον πρωταγωνιστή) και τον σκοπό του στο αφήγημα, καθώς και το δευτερεύοντα χαρακτήρα. Στη συνέχεια, και αφού το ίδιο το εργαλείο παράγει
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αυτόματα τον τίτλο του αφηγήματος σύμφωνα με τις πρώτες επιλογές του χρήστη, πρέπει
να επιλέξει δράσεις, συναισθήματα, αλληλεπιδράσεις χαρακτήρων, αντικείμενα και σκηνικά, δημιουργώντας, με αυτόν τον τρόπο, το σκηνικό του αφηγήματος (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Το περιβάλλον του εργαλείου My Storymaker.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα ευνοεί την ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών,
καθώς ο χρήστης-συγγραφέας «προσλαμβάνει στοιχεία της πραγματικότητας , αλλά παραβιάζει τα όρια της λογικής δημιουργώντας μια νέα τάξη ή καλύτερα αταξία πραγμάτων»,
που σύμφωνα με το Σουλιώτη (2012) αποτελεί την ουσία της φανταστικής λογοτεχνίας. Για
παράδειγμα, μια αλεπού μπορεί να συνάπτει φιλίες με ένα τζίνι και να το παρασύρει σε
πολλές περιπέτειες.
Δραστηριότητες με το εργαλείο My storymaker
Δραστηριότητα I
Ομάδα Στόχος: Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές με επίπεδο γλωσσομάθειας Α2 ή σε μαθητές ανωτέρου επιπέδου (Β1-Β2) προκειμένου να εξοικειωθούν με
το εργαλείο.
Τρόπος Εργασίας: Ατομικά, σε δυάδες ή ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων
υπολογιστών.
Δραστηριότητα: Δημιουργήστε ελεύθερα μια φανταστική ιστορία χρησιμοποιώντας το εργαλείο. Διαβάστε την ιστορία σας στην τάξη.
Παρατηρήσεις: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι κατάλληλη για αρχαρίους, καθώς και
για πιο προχωρημένους μαθητές στο στάδιο της εξοικείωσης με το εργαλείο, αφού επιλέγοντας (ο χρήστης) τα στοιχεία που συνθέτουν το αφήγημα, το εργαλείο παράγει αυτόματα
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κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης, ιδιαίτερα ο αρχάριος, έχει τη δυνατότητα τόσο να
συνδέει νοητικά τις επιλογές του με τη γλωσσσική τους απόδοση, όσο και να μαθαίνει και
ταυτόχρονα να εξασκείται στη χρήση του λεξιλογίου (ρημάτων, επιθέτων, ουσιαστικών), της
γραμματικής και του συντακτικού της γλώσσας. Παράλληλα, ενδυναμώνεται η αυτοπεποίθηση και ικανοποίησή του, καθώς οι ενέργειές του παράγουν κείμενο, ακόμα κι εάν βρίσκεται στα πρώτα στάδια εκμάθησης. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό ακόμα πιο επιτυχημένα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει κατά τη φάση γνωριμίας του μαθητή με το
εργαλείο (pre-teaching) το λεξιλόγιο που εμπεριέχεται σε αυτό (χαρακτήρες, δράσεις, συναισθήματα, αντικείμενα, μέρη).
Δραστηριότητα 2
Ομάδα Στόχος: Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές με επίπεδο γλωσσομάθειας Α2 ή σε μαθητές ανωτέρου επιπέδου (Β1-Β2) προκειμένου να εξοικειωθούν με
το εργαλείο.
Τρόπος Εργασίας: Ατομικά, σε δυάδες ή ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων
υπολογιστών.
Δραστηριότητα: Αλλάξτε θέση με έναν συμμαθητή σας (ή αλλαγή μεταξύ ομάδων) και διαβάστε την ιστορία του. Καταγράψτε το βασικό και δευτερεύοντα χαρακτήρα, τα αντικείμενα
που χρησιμοποιούνται, το σκηνικό, τα συναισθήματα των χαρακτήρων και τις δράσεις τους.
Παρατηρήσεις: Η δραστηριότητα στοχεύει στην εξάσκηση της αναγνώρισης των βασικών
στοιχείων του αφηγήματος μέσω της ενεργής ανάγνωσης. Την ίδια στιγμή, ενδυναμώνεται
η εκμάθηση του λεξιλογίου.
Δραστηριότητα 3
Ομάδα Στόχος: Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές με επίπεδο γλωσσομάθειας Β1-Β2.
Τρόπος Εργασίας: Ατομικά, σε δυάδες ή ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Δραστηριότητα: Δημιουργήστε μια φανταστική ιστορία. Προσθέστε στο κείμενο που δημιουργείται ευθύ και πλάγιο λόγο για να αποδώσετε τα λόγια των χαρακτήρων. Διαβάστε
τις ιστορίες σας στην τάξη.
Παρατηρήσεις: Ο μαθητής εξασκείται στη χρήση ευθύ και πλάγιου λόγου (direct/indirect
speech) στην αγγλική γλώσσα, δημιουργώντας, παράλληλα, πιο ζωηρή αφήγηση.
Δραστηριότητα 4
Ομάδα Στόχος: Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές με επίπεδο γλωσσομάθειας Β1-Β2.
Τρόπος Εργασίας: Ατομικά, σε δυάδες ή ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων
υπολογιστών.
Δραστηριότητα: Δημιουργήστε μια φανταστική ιστορία. Προσθέστε στο κείμενο που δημιουργείται συνδετικές λέξεις (linking words) για να περιγράψετε χρονική ακολουθία (to
begin with. Next/Then, Last), σκοπό (in order to, to), αιτία (because, as) ή εναντίωση (Although, However). Διαβάστε τις ιστορίες σας στην τάξη.
Παρατηρήσεις: Η γνώση της σωστής χρήσης συνδετικών λέξεων είναι μια βασική δεξιότητα
για τη συγγραφή αφηγήματος.
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Δραστηριότητα 5
Ομάδα Στόχος: Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές με επίπεδο γλωσσομάθειας Β1-Β2.
Τρόπος Εργασίας: Ατομικά, σε δυάδες ή ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων
υπολογιστών.
Δραστηριότητα: Δημιουργήστε μια φανταστική ιστορία. Πριν την ολοκληρώσετε, αλλάξτε
θέση με έναν συμμαθητή σας (ή ομάδα). Διαβάστε την ιστορία που έχει δημιουργηθεί από
το συμμαθητή σας και δώστε ένα δικό σας τέλος. Διαβάστε την ιστορία με αυτόν που αλλάξατε θέση. Σε τί διαφέρει το τέλος που δώσατε από αυτό που θα έδινε εκείνος;
Παρατηρήσεις: Με αυτήν τη δραστηριότητα οι μαθητές εμπλέκονται σε ενεργητική ανάγνωση και δημιουργική γραφή. Στο τέλος, αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις.
Το εργαλείο Piclits
Είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο νέας γενιάς (http://piclits.com) για τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής. Συνδυάζει εικόνες που εμπνέουν το χρήστη και λίστες από κατάλληλες
λέξεις-κλειδιά που συνοδεύουν αυτές τις εικόνες. Στόχος του χρήστη είναι με αφόρμηση
την εικόνα να δημιουργήσει μια φράση, μια πρόταση, ένα πεζό κείμενο ή ποίημα, χρησιμοποιώντας δημιουργικά είτε τις λέξεις που του δίνονται από το εργαλείο (drag-n-drop) είτε
λέξεις της δικής του επιλογής (freestyle writing). Οι λίστες των λέξεων που συνοδεύουν τις
εικόνες περιλαμβάνουν ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, επιρρήματα και άλλες βασικές λέξεις,
όπως προθέσεις, αντωνυμίες και συνδέσμους (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Το περιβάλλον του εργαλείου Piclits
Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς το Piclits, δεν χρειάζεται να έχει εγγραφεί στην
πλατφόρμα. Ωστόσο, εάν επιθυμεί να αποθηκεύει και να διαμοιράζεται τις δημιουργίες του
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μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κοινωνικών δικτύων, η εγγραφή είναι απαραίτητη.
Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα έργα των χρηστών είναι πάντοτε δημόσια στην πλατφόρμα, δηλαδή οι άλλοι χρήστες μπορούν να τα δουν και να τα αξιολογήσουν είτε με βαθμολόγηση με αστέρια ή/και μέσω μηνύματος προς το δημιουργό. Ακόμη, ο χρήστης έχει την
ευκαιρία να ανακαλύψει τεχνικές δημιουργικής γραφής μέσα από οδηγίες, ασκήσεις και
σχέδια μαθήματος, που απευθύνονται από τον αρχάριο έως και τον προχωρημένο συγγραφέα.
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, το εργαλείο είναι κατάλληλο για σπουδαστές με πολύ καλή έως άριστη γνώση (Γ1- Γ2) εξαιτίας του προχωρημένου επιπέδου του
λεξιλογίου, αλλά και της απαιτητικής γλωσσικής εξάσκησης στην οποία εμπλέκεται ο χρήστης. Με τη χρήση του Piclits, επιδιώκεται να μάθουν οι μαθητές να αντιμετωπίζουν δημιουργικά και κριτικά την παραγωγή γραπτού λόγου, κατανοώντας τη σχέση μεταξύ των
λέξεων, τη μεταφορική τους σημασία και τις διάφορες σημασιολογικές τους αποχρώσεις,
καθώς και τη σχέση σύνταξης και απόδοσης νοήματος ανάμεσα σε άλλα. Η δύσκολη διαδικασία να συνδυάζει συνάμα δημιουργικά και ορθά τις λέξεις ανάλογα με το αποτέλεσμα
που επιδιώκει (για παράδειγμα, τη συγγραφή πεζού ή ποιήματος) αναπόφευκτα ωθεί τον
σπουδαστή της γλώσσας σε νέες κατακτήσεις.
Διδακτικές προτάσεις για τη χρήση του εργαλείου Piclits
Α. Δραστηριότητες εξοικείωσης με το εργαλείο και τη δημιουργική γραφή
1. Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα drag-n-drop δημιουργήστε μια απλή πρόταση με
υποκείμενο και ρήμα πάνω στην εικόνα που σας δίνεται (e.g. You are holding an
apple).
2. Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα drag-n-drop δημιουργήστε μια λεζάντα (caption)
για την εικόνα που σας δίνεται (e.g. Your red apple).
3. Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα drag-n-drop δημιουργήστε μια σύνθετη πρόταση
χρησιμοποιώντας έναν από τους συνδέσμους but, and και or (e.g. The apple is red,
but I can’t eat it.).
4. Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα freestyle writing δημιουργήστε μια παράγραφο
(3-5 προτάσεων) για την εικόνα που σας δίνεται (e.g. The apple is red, but I can’t eat
it. You have it. Shall you give it to me? Or will you keep it for yourself? I am hungry.)
Β. Δραστηριότητες εξάσκησης στην παραγωγή μεταφορικού λόγου
Στην πλατφόρμα του Piclits, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανακαλύψει χρήσιμες πληροφορίες
όπως οδηγίες, σχέδια μαθήματος και παραδείγματα χρήσης, προκειμένου να διδάξει είδη
και
τεχνικές
παραγωγής
μεταφορικού
λόγου
στους
μαθητές
(http://www.piclits.com/learnit.aspx) πριν την εκέλεση των ακόλουθων δραστηριοτήτων,
για τις οποίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε από τις δυνατότητες drag-ndrop και freestyle.
1. Με έμπνευση την εικόνα που σας δίνεται δημιουργήστε ένα περιγραφικό ποίημα
(με ή χωρίς ρίμα) χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τρεις από τις αισθήσεις σας (e.g.
Wet shooting sparkles flowing again in light, Blue fluffy clouds hearing their cheers.).
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2. Δημιουργήστε μια φράση που να περιέχει παρομοίωση (simile) πάνω στην εικόνα
που σας δίνεται (e.g. A tiny turtle fights like a warrior.).
3. Δημιουργήστε ένα περιγραφικό ποίημα που να περιέχει τουλάχιστον μια μεταφορά
(metaphor), μια μετωνυμία (metonymy) και μια προσωποποίηση (personification)
σε σχέση με την εικόνα (e.g. There are no walls that cannot fall, no lashes that cannot open, when Prejudice is summoned away.)
4. Εμπνευστείτε από την εικόνα που σας δίνεται και χρησιμοποιήστε το στοιχείο της
υπερβολής (overstatement) σε μια φράση ή σε ένα περιγραφικό ποίημα (e.g Drinking rivers we may survive this heat.)
5. Με βάση την εικόνα που βλέπετε, χρησιμοποιήστε την τεχνική της παρήχησης (alliteration) για να δημιουργήσετε μια φράση (ή ποίημα σε δεύτερη φάση) (e.g. Gentle
sun, a single gem generating life and generations).
6. Παράγετε ειρωνία (verbal irony) σε οποιαδήποτε μορφή (φράση, παράγραφο ή
ποίημα) (e.g. What a peaceful way to earn your living! – για μια εικόνα που απεικονίζει μια σκηνή ληστείας ).
7. Δημιουργήστε μια πρόταση με τη μορφή Hello…, Goodbye …, και τη χρήση κατάλληλων λέξεων (e.g. Hello Love, Goodbye Loneliness.) σε σχέση με την εικόνα που
βλέπετε.
8. Δημιουργήστε ένα ποίημα-ακροστιχίδα, ξεκινώντας από μια λέξη σχετική με την εικόνα που σας δίνεται.
9. Δημιουργήστε ένα ποίημα-συνταγή, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως a drop of…,
a kilo of…, a spoonful of, a can of…, για να συνθέσετε τη βασική έννοια.
10. Φτάξτε ένα λίμερικ ή ένα cherihew σε σχέση με την εικόνα που σας δίνεται.
Συμπερασματικά
Η αναγνώριση των ποικίλων ωφελειών της ενασχόλησης με τη δημιουργική γραφή για τους
μαθητές έχει αναγνωρισθεί ευρέως. Στην Αμερική έχει εισαχθεί ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο σε σχολεία και Πανεπιστήμια περίπου εκατό χρόνια τώρα. Το ίδιο συμβαίνει και
στην Αγγλία για αρκετά χρόνια, ενώ στην Κύπρο τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα καινοτομούν με την ένταξή της στις βασικές δεξιότητες του λογοτεχνικού εγγραμματισμού των μαθητών (Σουλιώτης, 2012). Αντιθέτως, στην Ελλάδα η μέχρι στιγμής ενασχόληση με τη δημιουργική γραφή στα σχολεία είναι περιορισμένη και αποσπασματική.
Η εξάσκηση, ωστόσο, της δημιουργικής γραφής μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη
στους μαθητές της χώρας, τόσο όσον αφορά στη γλωσσική τους ανάπτυξη, όσο και στην
ανακάλυψη της συγγραφικής τους ταυτότητας και την τόνωση της αυτοπεποίθησής τους.
Ιδιαίτερα η ένταξή της στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσσας βοηθάει σημαντικά τους
σπουδαστές να γίνουν καλύτεροι συγγραφείς αλλά και αναγνώστες, γεγονός που τους καθιστά αποτελεσματικότερους χρήστες της γλώσσας εν γένει. Η εξάσκησή της με την αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων νέας γενιάς όπως το My Storymaker και το Piclits, τα οποία
είναι κατασκευασμένα για τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής, δίνει τη δυνατότητα
στον εκπαιδευτικό να αναπτύξει ένα κύκλο μαθημάτων σε ψηφιακό περιβάλλον, εκμεταλλευόμενος, με αυτόν τον τρόπο, και τη θετική επίδραση της χρήσης νέων τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
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Διδακτική αξιοποίηση της βυζαντινής τέχνης μέσα από εργαλεία Web2
στο μάθημα των Θρησκευτικών
Αλμπανάκη Ξανθή
Εκπαιδευτικός Π.Ε.01, M.Sc. Νομικής,
Υπ. Διδάκτορας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
xalbanaki@gmail.com
Περίληψη
Η αξιοποίηση της εικόνας στη διδασκαλία και η καλλιέργεια ψηφιακού και οπτικού γραμματισμού αποτελούν βασικά στοιχεία της μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά πεδία. Ιδιαίτερα στο μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) η διδακτική αξιοποίηση της βυζαντινής
τέχνης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα μεγάλο οπλοστάσιο εργαλείων web 2, όπως το
voicethread (www.voicetread.com), δίνοντας καινούριες προοπτικές στην αποτελεσματικότερη ένταξή της. Τα εργαλεία αυτά δημιουργούν ουσιαστικά ψηφιακές κοινότητες μάθησης, όπου έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές μπαίνοντας και οι ίδιοι οι μαθητές λειτουργούν
μέσα σε νέα επικοινωνιακά πλαίσια. Ταυτόχρονα αποτελούν μέσο για την οργάνωση και
παρουσίαση του περιεχομένου του μαθήματος αλλά και εργαλείο αξιολόγησης στα χέρια
του εκπαιδευτικού.
Λέξεις - κλειδιά: εικόνα, εργαλεία web2, voicethread, Θρησκευτικά
Εισαγωγή
Η εικόνα και η γλώσσα της Τέχνης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση εφόσον εκφράζεται συχνά μέσα από αυτές και κατά συνέπεια επικοινωνεί
τόσο με τη θρησκευτική κοινότητά της όσο και με τους έξω από αυτήν (Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών Θρησκευτικών, 2011). Ο οπτικός γραμματισμός (αποτελεσματική οπτικοποίηση σκέψης), αποτελεί βασική δεξιότητα των ανθρώπων του 21ου αιώνα (Regan,
2008). Ειδικότερα στο μάθημα των θρησκευτικών (ΜτΘ) η εικόνα εμπλέκεται μέσα από κάθε σχεδόν διδακτική ενότητα και ενεργοποιεί τις διαδικασίες και τα κίνητρα μάθησης με
πολύ αποτελεσματικό τρόπο (Βρεττού, 1992).
Η ίδια η Εκκλησία από τη σύστασή της αξιοποίησε αυτό τον οπτικό γραμματισμό μέσα από
τις εικόνες ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η διδασκαλία της (Ιωάννου Δαμασκηνού, Λόγος πρώτος απολογητικός, Προς τους διαβάλλοντας τας αγίας εικόνας, PG 94, 1248). Η εκκλησιαστική αγιογραφική τέχνη στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι εικόνες, οι τοιχογραφίες, τα ψηφιδωτά, οι μικρογραφίες αποτέλεσε εκφραστή της γραπτής και προφορικής παράδοσης της Εκκλησίας. Στους στόχους της διδακτικής αξιοποίησης της συγκαταλέγονται
ανάμεσα στα άλλα η προσέγγιση του ορθόδοξου ήθους ως εκκλησιαστική εμπειρία, η εμβάθυνση της θεολογίας της εικόνας και η σύνδεση της ζωγραφικής με τη θεολογία.
Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα περιστρέφεται γύρω από τη χρήση διαδικτυακών web 2.0 εργαλείων, όπως το voicethread (www.voicetread.com). Το εργαλείο αυτό
επιτρέπει την ανάμειξη και αναπροσαρμογή δεδομένων στη μαθησιακή διαδικασία και την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Η εφαρμογή επι-
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λέχθηκε για την αξιοποίηση των εικόνων με στόχο την πολυτροπική προσέγγιση (Χοντολίδου, 1999) και την καλλιέργεια και άλλων δεξιοτήτων (ψηφιακός και οπτικός γραμματισμός) που είναι απαραίτητες στους μαθητές του 21ου αιώνα και δε θα μπορούσαν να γίνουν
με το συμβατικό τρόπο διδασκαλίας (21st Century Literacies, 2008).
Η εμπλοκή της τεχνολογίας στο ΜτΘ αποτελεί ακόμη ένα μέσο μετάδοσης του ίδιου μηνύματος (ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, εμβάθυνση θεολογίας της εικόνας), το οποίο όμως
παραμένει πάντα αναλλοίωτο (Μητροπούλου, 2007). Επιπλέον οι ψηφιακές κοινότητες που
δομούνται με τέτοιου είδους εφαρμογές βοηθούν το σχολείο να βγει έξω από τους τοίχους
και οι ίδιοι οι μαθητές να συνθέσουν ένα δικό τους μαθησιακό περιβάλλον. Τέλος το συγκεκριμένο εργαλείο web 2 δίνει τη δυνατότητα σχολιασμών, ενεργητικής συμμετοχής των
μαθητών, διασύνδεσης και συμπαραγωγής υλικού και συνεπώς αλληλεπίδρασης μεταξύ
μαθητών αλλά και μαθητών και εκπαιδευτικών.
Το παιδαγωγικό πλαίσιο
Ο όρος εκπαίδευση μπορεί να πάρει διαφορετική ερμηνεία σε σχέση με τον τρόπο απόκτησης της γνώσης. Ο τρόπος κωδικοποίησης και παρουσίασης του μαθησιακού αντικειμένου,
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα απόκτησης της γνώσης (Matthews, 1977). Εάν
μάλιστα στους στόχους της εκπαίδευσης δεν συμπεριλαμβάνονται απλά η απομνημόνευση
αλλά και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και η μεταφορά αυτής έξω από το σχολείο
τότε πρέπει να γίνεται κατάλληλη διδακτική προσέγγιση με ποικίλα μέσα (Robin και
Pierson, 2005). Με τη συνδρομή των Νέων Τεχνολογιών η πληροφόρηση προέρχεται από
ποικίλες πηγές χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού, προφορικού και ηλεκτρονικού λόγου
(Βασιλόπουλος, 2006). Παράλληλα με τη χρήση εικόνων ο μαθητής δημιουργεί σαφείς παραστάσεις, τις οποίες και διατηρεί εφόσον κατά το χρόνο λήψης τους είχε προκληθεί ζωηρό
ενδιαφέρον ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η εποπτεία (Βασιλόπουλος, 2006).
Η ένταξη θεμάτων από το χώρο της θρησκευτικής εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα από
κάθε γνωστικό πεδίο σε πλαίσιο πραγματικών καταστάσεων (situated learning) διευκολύνει
την κατανόησή τους από τους μαθητές, κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους και δρομολογεί
διαδικασίες ενεργούς μάθησης. Η μάθηση άλλωστε περιλαμβάνει μια διαδικασία συμμετοχής σε «κοινότητες πράξης» (communities of practice) ή αλλιώς «κοινότητες μάθησης»
(learning communities) (Lave, & Wenger, 1991). Δημιουργεί επίσης κατά τους Brown, Collins
και Duguid (1989) συνθήκες γνωστικής μαθητείας (cognitive apprenticeship) (=πρότυπα +
καθοδήγηση) στους τρόπους σκέψης και έρευνας και τις μορφές επιστημονικού λόγου ώστε
οι μαθητές ενισχύονται να αποκτήσουν, να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν γνωστικά
εργαλεία μέσω αυθεντικών δραστηριοτήτων.
Για τη διδακτική αξιοποίηση της θεματικής της βυζαντινής αγιογραφίας στην Α΄Λυκείου κατά τη διδασκαλία του ΜτΘ επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη δράση ένα εργαλείο web 2, που
εξυπηρετεί την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση και εμπλέκει ενεργά το σύνολο των
μαθητών. Μέσω της εφαρμογής voicethread (www.voicetread.com), το οποίο είναι μια
«web-based» εφαρμογή, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πολυμεσικές
παρουσιάσεις, να σχολιάσουν γραπτά ή προφορικά μέσω ηχογράφησης ή τηλεφωνικού μηνύματος ή να ψηφίσουν μία παρουσίαση (κάτι σαν το Like του facebook). O χρήστης τέλος
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μπορεί να ανεβάσει συλλογή εικόνων (Flickr, New York Public Library) ή video ενώ μαθητές
και εκπαιδευτικός μπορούν να σχεδιάσουν πάνω στην εικόνα και να εστιάσουν σε σημεία
που χρειάζονται επισήμανση ή που τους δυσκολεύουν. Η συγκεκριμένη δράση είχε επιπλέον σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας των μαθητών εντός και εκτός σχολείου.
Υλοποίηση δραστηριότητας
Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής, στη σχολική τάξη και εξ αποστάσεως, από το σπίτι και διήρκησε περίπου δύο εβδομάδες. Αρχικά στο εργαστήριο
πληροφορικής οι μαθητές έκαναν δωρεάν εγγραφή στην εφαρμογή voicethread ώστε να
εξοικειωθούν με το περιβάλλον (παρόλο που η δημιουργία λογαριασμού δεν είναι προαπαιτούμενο). Στο περιβάλλον του voicethread κάθε χρήστης εμφανίζεται με μία ταυτότητα
ενώ οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερες από μία ταυτότητες και να συμμετάσχουν σε διαφορετικές κοινότητες (για λογαριασμούς εκπαιδευτικών, υπάρχει δυνατότητα πολλών διαφορετικών ταυτοτήτων ώστε να εξυπηρετούνται διάφορες ομάδες ή κοινότητες ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού). Οι μαθητές περιηγήθηκαν στο περιβάλλον της εφαρμογής και επισκέφθηκαν ανάλογες παρουσιάσεις άλλων χρηστών για να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες που τους παρέχει το συγκεκριμένο εργαλείο web 2. Μετά την εγγραφή τους στη εφαρμογή επέλεξαν την ταυτότητα με την οποία
θα εμφανίζονταν (avatar) και έστειλαν πρόσκληση μέσω e mail και σε άλλους συμμαθητές
τους για να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα.
Κατόπιν έγινε συνολική παρουσίαση της διδακτικής ενότητας της Α΄ Λυκείου «Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης» καθώς και παρουσίαση συλλογής εικόνων διαφορετικής τεχνοτροπίας μέσα από την εφαρμογή του voicethread με τίτλο «Η Βυζαντινή Αγιογραφία»
(http://voicethread.com/#q.b5400840.i27528212), όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

Στη συνέχεια σαν δραστηριότητα από το σπίτι έπρεπε οι μαθητές να παρακολουθήσουν εκ
νέου την εμπλουτισμένη πλέον παρουσίαση (με ήχο, video και καινούριες εικόνες), να επιλέξουν τι τεχνοτροπίας ήταν κάθε φορά η εικόνα που παρουσιαζόταν και να σχολιάσουν
είτε γραπτά είτε με φωνητικό μήνυμα, όπως φαίνεται στη εικόνα 2.
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Στην παρουσίαση η διδάσκουσα άλλοτε άφηνε γραπτό μήνυμα και άλλοτε ηχητικό αρχείο
ηχογραφημένο ενώ κάποιες φορές συνδυάζονταν και τα δύο. Κάθε φορά που κάποιος μαθητής-χρήστης άφηνε σχόλιο ερχόταν ειδοποίηση στο e -mail της διδάσκουσας για τη δραστηριότητα στο περιβάλλον της εφαρμογής (ποιος μαθητής άφησε σχόλιο και σε ποιο σημείο της παρουσίασης, πότε και με ποια συχνότητα κ.α). Η διδάσκουσα παρακολουθούσε
έτσι την πορεία της δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια κάτι που είναι απαραίτητο ώστε ο
εκπαιδευτικός να καταγράφει και να αξιολογεί τις δυσκολίες των μαθητών και να αναπροσαρμόζει το μάθημα δίνοντας την ανάλογη ανατροφοδότηση.
Οι μαθητές σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων είχαν τη δυνατότητα να μπαίνουν όσες
φορές ήθελαν στην εφαρμογή, να σχολιάζουν ή να επεμβαίνουν δυναμικά. Σαν τελική δραστηριότητα οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν τη δική τους διαδραστική παρουσίαση
μέσα από την εφαρμογή voicethread με ανάλογη θεματική σχετική με την εικονογραφία και
να την παρουσιάσουν στην τάξη. Στο τέλος του χρονοδιαγράμματος έγινε η τελική παρουσίαση στην τάξη, ο σχολιασμός και η τελική ανατροφοδότηση και αξιολόγηση.
Συμπεράσματα
Η προσέγγιση της χριστιανικής τέχνης μπορεί να υποστηριχτεί άριστα μέσα από διαδραστικά διαδικτυακά περιβάλλοντα, όπως το voicethread, τα οποία δίνουν μια πιο κοινωνική
διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες σχεδιάστηκαν
για το μάθημα των Θρησκευτικών με στόχο να δημιουργήσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον,
όπου οι μαθητές θα έχουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και θα ενθαρρύνουν την
ενεργό εμπλοκή τους. Η διδασκαλία είχε επίσης σα στόχο την καλλιέργεια μεταγνωστικών
δεξιοτήτων όπου οι μαθητές έπρεπε κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τα πέρας των δραστηριοτήτων να δείξουν τι μπορούν να κάνουν με αυτά που έμαθαν. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας καταγράφηκαν τα εξής:
Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Η συμμετοχή των μαθητών ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική εφόσον οι περισσότεροι ενεπλάκησαν στη διαδικασία. Μέσα από τέτοιου είδους εργαλεία Web 2, όπως το voicethread επιτυγχάνεται η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του μα_________________________________________________________________________________________________________
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θητή εφόσον τους δίνεται «αυτενέργεια» κατά την οργάνωση του μαθήματος (Αλμπανάκη,
2013). Οι μαθητές γίνονται συνδημιουργοί και μπορούν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας να επέμβουν πάνω στο προϊόν επισημαίνοντας κάποιο στοιχείο ή να ανεβάσουν δικό
τους υλικό. Μέσα από τα σχόλια των χρηστών στο περιβάλλον του voicethread αναπτύσσεται γόνιμος διάλογος εφόσον οι μαθητές καταλήγουν σε συμπεράσματα και αυτοαξιολογούνται χωρίς τη συνδρομή του εκπαιδευτικού. Η ανατροφοδότηση είναι άμεση εφόσον ο
εκπαιδευτικός συμμετέχει και επιβλέπει την όλη διαδικασία.
Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, συγκέντρωσης (ή
προβλήματα όρασης) εργαλεία, όπως το voicethread, βοηθούν τους εκπαιδευόμενους εφόσον γίνεται συχνή επανάληψη των κεντρικών σημείων του μαθήματος με την οικεία φωνή
του διδάσκοντα (Αλμπανάκη, 2013). Η εφαρμογή τέλος μπορεί να βοηθήσει και στην εκμάθηση σχετικού λεξιλογίου με παιγνιώδη τρόπο.
Διαπολιτισμική διάσταση. Είναι αναγκαίο ειδικά στο μάθημα των Θρησκευτικών να λαμβάνεται υπόψη και η διαπολιτισμική διάσταση κατά την οργάνωση των δραστηριοτήτων
εφόσον αποτελεί μία διάσταση της θρησκευτικής αγωγής (Βασιλόπουλος, 2006). Η ένταξη
διαδραστικών οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων προωθεί την ένταξη μαθητών με μικρή
γνώση της ελληνικής ενώ αποκτούν πρακτικές δεξιότητας γεγονός που τους αυξάνει την
αυτοπεποίθησή τους. Παράλληλα δίνεται σε αυτούς η δυνατότητα εφόσον υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις μαθητών να εκφραστούν ανάλογα με το πολιτισμικό υπόβαθρό τους.
Ενίσχυση της δημιουργικότητας. Εργαλεία, όπως το voicethread, καλλιεργούν τη δημιουργικότητά των μαθητών και δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής νέων τρόπων οργάνωσης,
σύνθεσης και αξιολόγησης πληροφοριών. Παράλληλα καλλιεργούν την ανάπτυξη κριτικής
ικανότητας αφού παρέχουν ελευθερία για διερεύνηση νέων ιδεών και απόψεων.
Ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού (digital & media literacy) και οπτικού γραμματισμού: Οι μαθητές ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής τους δεξιότητες δημοσίευσης ψηφιακού περιεχομένου και χρήσης πολυμέσων ως μέσα επικοινωνίας (Ohler,
www.jasonohler.com) ενώ ο οπτικός γραμματισμός που καλλιεργήθηκε αποτελεί μία ακόμη
βασική δεξιότητα του ανθρώπου του 21ου αιώνα (Regan, 2008). Σε επόμενη δραστηριότητα
οι μαθητές δημιούργησαν τις δικές τους παρουσιάσεις και προσκάλεσαν και άλλους χρήστες να συμμετάσχουν με αποτέλεσμα να υπάρχει ευρύτερη διάχυση του υλικού και συμμετοχή σε ψηφιακές κοινότητες μάθησης.
Kοινωνική διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη δημιουργία ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης το παραγόμενο μαθησιακό υλικό μεταφέρεται έξω από τους τοίχους του
σχολείου στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές επικοινωνούν και συνεργάζονται σε νέα επικοινωνιακά πλαίσια και σε διαφορετικά περιβάλλοντα ενώ δημιουργούνται αυθεντικές καταστάσεις κάτι που συνήθως απουσιάζει από τη
μαθησιακή διαδικασία. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με σκοπό την επικοινωνία στην
ομάδα και την άμβλυνση τυχόν συγκρούσεων. Ανάλογες δραστηριότητες παρέχουν ένα
ασφαλές περιβάλλον, όπου οι μαθητές μπορούν να κινηθούν, να εκφρασθούν χωρίς το άγχος της επίδοσης και το φόβο ότι θα «ποινικοποιηθούν» εφόσον μπορούν να λειτουργούν
και κάτω από μία άλλη ταυτότητα (avatar) ή και ανώνυμα.
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση συνιστά μια προσπάθεια διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της
χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται για την παρουσίαση
μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης με τη χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού «Ηλεκτροδωμάτιο» στην Ε΄ τάξη Δημοτικού στο μάθημα της Φυσικής και συγκεκριμένα στη διδασκαλία του κεφαλαίου του Ηλεκτρισμού, πλαισιωμένη και με άλλες σχετικές παιγνιώδεις δραστηριότητες. Η υλοποίησή της κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική καθώς
μέσα από διάφορα στάδια αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών και όχι μόνο, φαίνεται
η ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών με το ψηφιακό μέσο αλλά κυρίως η κατάκτηση ποικίλων μαθησιακών στόχων παράλληλα με τη χαρά του παιχνιδιού. Η εκπαιδευτική παρέμβαση υλοποιήθηκε σε ένα τμήμα 15 μαθητών της Ε΄ τάξης, οι οποίοι συμμετείχαν χωρίς πρώτα να έχουν διδαχθεί τη διδακτική ενότητα του Ηλεκτρισμού από το σχολικό τους βιβλίο.
Μέσα από τη διάδραση των μαθητών με το ψηφιακό παιχνίδι διερευνάται πέρα από τον
ψυχαγωγικό του χαρακτήρα η μαθησιακή του αποτελεσματικότητα στην διδασκαλία περίπλοκων φυσικών φαινομένων.
Λέξεις- Κλειδιά: Φυσική, ηλεκτρισμός, ψηφιακό παιχνίδι
Εισαγωγή
Είναι κοινά αποδεκτό ότι η εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει συμβάλει στη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών, οι
οποίες επιτρέπουν τη χρήση νέων μέσων αναπαράστασης της γνώσης και συμμετοχής του
εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, η δυναμική των νέων τεχνολογιών θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω, παρέχοντας περισσότερη «δέσμευση», διασκέδαση
και κινητοποίηση στο μαθητή. Τα τελευταία χρόνια η ευρεία διάδοση των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών σε ένα μεγάλο μέρος του νεανικού κοινού έχει κινήσει το ενδιαφέρον αρκετών
ερευνητών, οι οποίοι προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν και με ποιο τρόπο είναι δυνατό να
μετατραπούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σε ένα βοηθητικό μέσο για μια αποτελεσματική
μαθησιακή διαδικασία.
Μάθηση και ψηφιακά παιχνίδια
Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της κουλτούρας της νέας γενιάς
και μάλιστα χαρακτηρίζονται ως ευχάριστες δραστηριότητες για τις νεαρές ηλικίες γιατί
μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα στους παίκτες με τρεις τρόπους, τη φαντασία, την
πρόκληση και την περιέργεια (Malone, 1980). Ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 10 έως 12
ετών που ασχολείται με τις ΤΠΕ και ειδικότερα με τα ψηφιακά παιχνίδια αυξάνεται σημαντικά καθώς το περιβάλλον ενός ψηφιακού παιχνιδιού είναι δελεαστικό, εντυπωσιακό και
απορροφά τους χρήστες. Επιπλέον, η ποιότητα των γραφικών και ο ρεαλισμός που μπορεί
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πλέον να επιτευχθεί, αυξάνει την αίσθηση συμμετοχής και συμβάλλει στην ταύτιση του
παίκτη με το ρόλο που διαδραματίζει μέσα στο παιχνίδι (Poole, 2000).
Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει πλέον εναγκαλιστεί τα ψηφιακά παιχνίδια ως πεδίο έρευνας.
Επιπλέον ο εκπαιδευτικός τομέας έχει ανακαλύψει ότι τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν
μια ιδανική πλατφόρμα διάδρασης, που υποστηρίζει και προάγει τη μάθηση. Τα παιχνίδια
για ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ένα δημοφιλές και αποτελεσματικό μέσον, που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να προσφέρει κίνητρα στους μαθητευόμενους, να τους βοηθήσει να επικεντρώσουν την προσοχή τους
σε αυτά που μαθαίνουν και να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις που θα παραμείνουν βαθιά χαραγμένες μέσα τους.
Την τελευταία δεκαετία, τους ερευνητές απασχολεί το ερώτημα: πως στην πραγματικότητα
μαθαίνουν οι παίκτες να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια; Μήπως η δραστηριότητα του να
παίζει κανείς αυτά τα παιχνίδια συνιστά έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο για να οργανώνονται οι μαθησιακές δραστηριότητες; (Gee, 2003). Τα αλληλεπιδραστικά και πολυμορφικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών θεωρούνται ιδιαίτερα ισχυρά στοιχεία
όσον αφορά τη μάθηση.
Οι Casey & Ramsammy (1992) μελέτησαν την τεράστια εκπαιδευτική δυνατότητα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Όπως αναφέρει ο Gifford (1991) τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι ένα
μέσο τόσο πολύ ελκυστικό όσο και αποτελεσματικό. Έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει τη
φαντασία, την ικανότητα να επιλύει κανείς προβλήματα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη χωροταξικών δεξιοτήτων. Επίσης μπορεί να παρέχει γνώση για διαφορετικούς πολιτισμούς και
να αναπτύσσει τη φαντασία του παίκτη. Έτσι κάθε τύπος παιχνιδιού συνδέεται με διαφορετικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη μάθηση και την εκπαίδευση. Στα αποτελέσματα αυτά
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβλητές του φύλου, του γένους , της ηλικίας και του ακαδημαϊκού επιπέδου. Για παράδειγμα τα παιχνίδια arcade μπορεί να είναι βοηθητικά στην ψυχοκινητική ανάπτυξη και στον προσανατολισμό στο χώρο, τα παιχνίδια ρόλων και στρατηγικής
μπορούν να συμβάλουν στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών καθώς και στην δημιουργία
εσωτερικών κινήτρων, τα παιχνίδια puzzle στην ανάπτυξη της λογικής σκέψης και τα παιχνίδια προσομοίωσης μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια τεχνικών δεξιοτήτων.
ΤΠΕ και Φυσικές Επιστήμες
Η συστηματική παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, η χρήση των εννοιολογικών χαρτών μέσω
υπολογιστή και η αναγκαιότητα ένταξης της συνεργατικής μάθησης στη μαθησιακή διαδικασία είναι οι δομικοί λίθοι στους οποίους στηρίζεται η νέα προσέγγιση διδασκαλίας που
επιδιώκεται τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η χρήση της τεχνολογίας
βελτιώνει τις στάσεις των μαθητών/τριών απέναντι στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών
καθώς παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τους υπολογιστές, να
αναγνωρίζουν προβλήματα, να κάνουν προβλέψεις, να γράφουν υποθέσεις, να χειρίζονται
μεταβλητές σε πειράματα και να συλλέγουν δεδομένα, να εξάγουν συμπεράσματα και να
τα ερμηνεύουν, να ερευνήσουν, να πειραματιστούν, να θέσουν ερωτήματα και να καταλήξουν σε απαντήσεις που να αφορούν στον πραγματικό κόσμο βελτιώνοντας την εννοιολογική τους κατανόηση.
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Ένας ακόμη λόγος για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες είναι οι δυνατότητες
που προσφέρουν ώστε να εμπλακούν οι μαθητές σε αυθεντικές καταστάσεις που προσομοιάζουν με επιστημονικές και οδηγούν στη μύηση στην επιστημονική διερεύνηση των
φαινομένων. Στην εκπαίδευση οι μαθητές έχουν δυσκολίες στην κατανόηση. Οι πολλαπλές
εφαρμογές των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τις νέες δυνατότητες που
αναδεικνύουν, φαίνεται να αποκτούν ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές ως πεδίο έρευνας
και ανάπτυξης. Οι περισσότερες σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των εφαρμογών των ΤΠΕ στη
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, υποστηρίζουν τη διερευνητική μάθηση με δραστηριότητες εποικοδόμησης, τον εμπλουτισμό της πειραματικής εργασίας, καθώς και την κατανόηση της επιστημονικής γνώσης με συνεργατικές δραστηριότητες (Καρτσιώτου, Τουμπεκτσής, Κλειτσιώτης, Καρποζήλου) .
Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία της Φυσικής
μέσω ψηφιακού παιχνιδιού
Το παιχνίδι που επιλέξαμε για την εκπαιδευτική παρέμβαση ονομάζεται «Ηλεκτροδωμάτιο». Πρόκειται για ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι εστιασμένο στο φαινόμενο του
ηλεκτρισμού. Απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ Δημοτικού και προσπαθεί να καλύψει τους
διδακτικούς στόχους της ενότητας «Ηλεκτρισμός» του σχολικού βιβλίου «ΦΥΣΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- Ερευνώ και Ανακαλύπτω» (ΥΠΒΔΜΘ, ΠΙ) και το περιεχόμενό του στηρίζεται
στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και να τους βοηθήσει να αλλάξουν τις
ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις τους για τον ηλεκτρισμό. Οι αντιλήψεις αυτές συνοψίζονται
πιο κάτω: α) Για να μελετήσουν οι μαθητές τα ηλεκτρικά φαινόμενα, πρέπει να κάνουν συλλογισμούς µε αφηρημένες έννοιες, όπως «ρεύμα», «ενέργεια», «φορτίο» κ.ά. Πολλοί μαθητές συναντούν δυσκολίες στη διάκριση εννοιών, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική ενέργεια, φορτίο. Πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν συχνά το γενικό όρο «ηλεκτρισμός» αντί για
τον κάθε φορά ορθό ειδικότερο, β) Πολλοί μαθητές συναντούν γενικότερα δυσκολίες σχετικά µε την κατανόηση της μεταφοράς ενέργειας από το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα κύκλωμα.
Για να εξηγήσουν πώς φτάνει το ρεύμα από την πηγή στον «καταναλωτή», τα παιδιά στρέφονται σε εναλλακτικά μοντέλα, γ) Δυσκολίες αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές και στην κατανόηση της διατήρησης του φορτίου. Πολλοί μαθητές θεωρούν ότι το φορτίο χάνεται στη
διαδρομή μέσα από τα καλώδια και συνεπώς το ηλεκτρικό ρεύμα εξασθενεί.
Το εν λόγω ψηφιακό παιχνίδι αναπτύχθηκε από την Κα Τομαρά Μαρίνα στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση»
(http://www.icte.ecd.uoa.gr/), υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γκούσκου Δημήτρη.
Το παιχνίδι περιλαμβάνει ποικίλα διαδραστικά πειράματα-δοκιμασίες που αφορούν τον
ηλεκτρισμό και τη σχέση του με την καθημερινή ζωή. Ο παίκτης καλείται να πειραματιστεί
με αντικείμενα του ηλεκτρισμού μαθαίνοντας τη λειτουργία και τη σωστή χρήση τους.
Σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού είναι ότι δεν προσφέρει τις απαραίτητες οδηγίες στον
παίκτη αφήνοντας του περιθώριο να ανακαλύψει μόνος του τη λύση στις δοκιμασίες.
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Μεθοδολογία και στοχοθεσία εκπαιδευτικής παρέμβασης
Η παρέμβαση υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 3-17 Δεκεμβρίου 2012 στο 2ο Δημοτικό
σχολείο Αλιβερίου. Έλαβαν μέρος 15 μαθητές της Ε΄τάξης , οι οποίοι δεν είχαν διδαχθεί το
συγκεκριμένο κεφάλαιο της Φυσικής, συνεπώς οι γνώσεις τους προέρχονταν μόνο από
προσωπικές εμπειρίες. Χρειάστηκαν δύο εβδομάδες και 5 διδακτικές ώρες για να ολοκληρωθούν τα τέσσερα στάδια της παρέμβασης. Οι χώροι όπου υλοποιήθηκαν οι δοκιμασίες
είναι η αίθουσα διδασκαλίας, το εργαστήριο Υπολογιστών που διαθέτει το σχολείο και ο
εξωτερικός χώρος της αυλής. Το εποπτικό υλικό αποτέλεσαν : πλαστικοποιημένες κάρτες
ιδιόχειρης κατασκευής, 5 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με διαδικτυακή σύνδεση, το ηλεκτρονικό παιχνίδι «Ηλεκτρο-δωμάτιο» στη διεύθυνση http://users.sch.gr/mtomara/ilektro
dwmatio.swf , βασικά υλικά για τη δημιουργία ηλεκτρικού κυκλώματος (λαμπτήρας, μπαταρία, καλώδια) και τέλος φύλλα αξιολόγησης για κάθε μαθητή.
Οι στόχοι που θέσαμε ήταν πολλαπλοί και ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:
Γνωστικοί Στόχοι
• Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τα φαινόμενα τα σχετικά με το ηλεκτρικό
ρεύμα, τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με μπαταρίες, διακόπτες και λαμπτήρες και να
ευαισθητοποιηθούν για τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της ηλεκτρικής
ενέργειας.
• Να διαπιστώσουν οι μαθητές το σωστό τρόπο σύνδεσης μιας λάμπας με μια μπαταρία
στο κύκλωμα.
• Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν οι μαθητές ποια υλικά επιτρέπουν τη διέλευση του
ηλεκτρικού ρεύματος (αγωγοί) και ποια δεν την επιτρέπουν (μονωτές).
• Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι υπάρχουν πολλά είδη μπαταριών και ότι κάθε ηλεκτρική
συσκευή λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο είδος μπαταρίας.
Κοινωνικοί Στόχοι
• Να συνεργαστούν για ένα κοινό σκοπό (ομαδοσυνεργατικότητα) και να καλλιεργήσουν
επικοινωνιακές δεξιότητες
• Να βιώσουν τον υγιή ανταγωνισμό αλληλεπιδρώντας με τους συμμαθητές τους
Συναισθηματικοί στόχοι
• Να νιώσουν ικανοποίηση από την επίτευξη των στόχων τους βιώνοντας ταυτόχρονα τη
χαρά του παιχνιδιού
• Να νιώσουν ευχαρίστηση από την απόκτηση γνώσεων πάνω σε ένα επιστημονικό θέμα
και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες .
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Υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης
Τα τέσσερα στάδια στα οποία υλοποιήθηκε η παρέμβαση είναι τα εξής:
1. Παιχνίδι μνήμης με κάρτες (memory card) (1 διδακτική ώρα)
Στο στάδιο αυτό δώσαμε στους μαθητές τις πλαστικοποιημένες κάρτες που απεικόνιζαν στη
μια πλευρά τους την Πηγή και το Λάμπη, τους πρωταγωνιστές δηλαδή του ηλεκτρονικού
παιχνιδιού, και από την άλλη τα μέρη ενός ηλεκτρικού κυκλώματος (λαμπτήρα, μπαταρία
και καλώδια). Τους ζητήσαμε να διαλέξουν με τυχαίο τρόπο μια από αυτές και έπειτα να
χωριστούν σε ομάδες των 3 ατόμων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε μια από αυτές να διαθέτει και τις 3 κάρτες με τα μέρη του κυκλώματος. Έπειτα έπαιξαν ένα παιχνίδι μνήμης, καθώς
κάθε ομάδα κλήθηκε να σχηματίσει ζευγάρια από όμοια στοιχεία χρονομετρώντας την επίδοσή τους, προκειμένου να αναδειχτεί μια ομάδα νικήτρια. Οι μαθητές απόλαυσαν το παιχνίδι, βίωσαν τον υγιή ανταγωνισμό και έπαιξαν με ευχαρίστηση αυτό το γνωστό σε όλους
παιχνίδι. Όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν σχετικά γρήγορα τη δοκιμασία, με μέγιστο χρόνο τα
21 δευτερόλεπτα, αλλά νικήτρια αναδείχθηκε αυτή που τα κατάφερε σε 8 δευτερόλεπτα.
2. Ηλεκτρονικό παιχνίδι «Ηλεκτρο-δωμάτιο» (2 διδακτικές ώρες)
Στο εργαστήριο Πληροφορικής συνδεθήκαμε με το ψηφιακό παιχνίδι «Ηλεκτρο-δωμάτιο»
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/mtomara/ilektrodwmatio.swf . Οι ομάδες
των τριών (3) μαθητών κάθισαν μπροστά στους υπολογιστές και αρχικά τους δόθηκαν 5
λεπτά να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το ψηφιακό περιβάλλον. Έπειτα κλήθηκαν ατομικά ένας- ένας παίκτης από κάθε ομάδα έπαιζε το παιχνίδι έχοντας βέβαια τη βοήθεια
των συμπαικτών του, οι οποίοι παρακολουθούσαν με αφοσίωση , καθώς στη συνέχεια θα
έπρεπε να παίξουν και οι ίδιοι. Στο στάδιο αυτό κλήθηκαν οι μαθητές να παίξουν ομαδικά,
δηλαδή και οι τρεις μαθητές κάθε ομάδας με τις γνώσεις που ήδη αποκόμισαν από την ενασχόλησή τους με αυτό, να προσπαθήσουν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό σκορ, ώστε
να ξεπεράσουν τις επιδόσεις των άλλων ομάδων. Πράγματι τα παιδιά επιδόθηκαν σε έναν
αγώνα παιχνιδιού, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές από την αρχή το παιχνίδι και ξαναπαίζοντας όλες τις δοκιμασίες, προκειμένου να βελτιώσουν το σκορ τους και παρακολουθώντας με αγωνία την πορεία των υπολοίπων. Τα τελευταία 10 λεπτά της 2ης διδακτικής ώρας,
ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τα όσα είδαν οι μαθητές στο ψηφιακό αυτό περιβάλλον,
ώστε να εμπεδώσουν τα φαινόμενα που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό με βάση τους στόχους του Αναλυτικού προγράμματος.
Τα παιδιά έδειξαν κατενθουσιασμένα με το «Ηλεκτρο-δωμάτιο», παρόλο που το περιεχόμενό του είναι μαθησιακό κι όχι ψυχαγωγικό, και δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την προσπάθεια τους στο σπίτι , ώστε να καταφέρουν να φτάσουν το σκορ μέχρι το τέλος. Γενικά, όσον
αφορά την ενασχόληση των μαθητών με το ψηφιακό παιχνίδι πάνω σε ένα δύσκολο σχετικά γνωστικό αντικείμενο, πρέπει να πούμε ότι ο βαθμός προσήλωσης, επιμονής και προσπάθειας ήταν εντυπωσιακός, καθώς αν και κλήθηκαν να παίξουν πολλές φορές , κάθε φορά επιδείκνυαν ολοένα και περισσότερη θέληση να παίξουν για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Ταυτόχρονα βίωσαν τη χαρά του παιχνιδιού , τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι, τη
συνεργατικότητα και τον υγιή ανταγωνισμό. Η ικανοποίηση των μαθητών φάνηκε σε όλη τη
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διάρκεια της ενασχόλησής τους μέσα από τις φωνές τους, τα σχόλια και τις εκφράσεις του
προσώπου τους που μαρτυρούσαν αγωνία και επίμονη προσπάθεια. Αρκετοί μάλιστα είχαν
σηκωθεί και ρωτούσαν τις υπόλοιπες ομάδες για το σκορ τους, έχοντας ένα ακόμη κίνητρο
για να εντείνουν τις προσπάθειές τους.
3. Παιχνίδι «κρυμμένου θησαυρού» στο προαύλιο του σχολείου (1 διδακτική ώρα)
Δύο μέρες αφού τα παιδιά είχαν παίξει με το ψηφιακό παιχνίδι, έπαιξαν το παιχνίδι του
«Κρυμμένου Θησαυρού» στην αυλή. Ο Λάμπης και η Πηγή με ένα μήνυμα που έστειλαν σε
κάθε ομάδα προσκαλούσαν όλους τους μαθητές να συγκεντρωθούν στην αυλή και να αναζητήσουν τις κάρτες με τα υλικά που χρειάζονται για να φτιαχτεί ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, δηλαδή τα καλώδια, τη μπαταρία, το λαμπάκι και τον διακόπτη, οι οποίες ήταν
κρυμμένες σε διάφορα σημεία στο προαύλιο. Στη φάση αυτή φάνηκε για άλλη μια φορά η
χαρά κι ο ενθουσιασμός που προσφέρει το παιχνίδι στα παιδιά, ακόμη και αν αυτό περιλαμβάνει δοκιμασίες με γνωστικό περιεχόμενο. Το γράμμα του Λάμπη και της Πηγής κινητοποίησε τους μικρούς μας φίλους που ανυπομονούσαν να βγουν στην αυλή. Σε όλη τη
διάρκεια του παιχνιδιού έτρεχαν, έψαχναν και επίμονα αναζητούσαν τις απαντήσεις στους
γρίφους που τους δόθηκαν προσπαθώντας να θυμηθούν τα όσα είδαν και έμαθαν στο ψηφιακό παιχνίδι.
4. Αξιολόγηση (1 διδακτική ώρα).
Στο τελευταίο στάδιο της παρέμβασης, δύο μέρες μετά το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, δόθηκαν στους μαθητές τα φύλλα αξιολόγησης που περιείχαν ασκήσεις εμπνευσμένες
από τις δοκιμασίες του ψηφιακού παιχνιδιού. Σε μια διδακτική ώρα τα παιδιά , ατομικά
αυτή τη φορά, συμπλήρωσαν τα φύλλα με βάση τις γνώσεις που αποκόμισαν από όλες τις
δραστηριότητες που προηγήθηκαν. Οι δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονταν στο
φύλλο αξιολόγησης ήταν τέσσερις και αφορούσαν τη σύνδεση της μπαταρίας με το λαμπάκι με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να ανάψει, την αντιστοίχιση συσκευών με το σωστό τύπο
μπαταρίας ώστε να λειτουργήσουν, την αναφορά κινδύνων από το ηλεκτρικό ρεύμα και την
αντιστοίχιση των βασικών στοιχείων ενός κυκλώματος με την αντίστοιχη εικόνα. Τα φύλλα
αυτά βαθμολογήθηκαν με άριστα το 10 (5 ασκήσεις από 2 βαθμούς η καθεμία) και με επιμέρους χαρακτηρισμούς των επιδόσεων: 4-6 Μέτρια, 6-8 Πολύ καλά, 8-10 Άριστα. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιδόσεων των παιδιών.

Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα φύλλου αξιολόγησης
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Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά στο σύνολό τους απέκτησαν τις βασικές
γνώσεις γύρω από τον ηλεκτρισμό, και σε αυτό συνέβαλε όχι μόνο το ψηφιακό παιχνίδι,
αλλά και οι δοκιμασίες στο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού που συνέτεινε στην εμπέδωση της γνώσης. Γενικά, οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τη διαφορετική αυτή διδασκαλία σε ένα γνωστικό αντικείμενο που δεν είχαν διδαχτεί από πριν με τον παραδοσιακό τρόπο, και από τις επιδόσεις τους συνολικά σε όλες τις φάσεις της παρέμβασης
οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκετά ικανοποιητικές. Παράλληλα, ιδιαιτέρως σημαντικό είναι το γεγονός ότι συνδύασαν τη μάθηση με τη διασκέδαση και διαπίστωσαν ότι
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με διδακτικό προσανατολισμό.
Κριτική αποτίμηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης
Η υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης θεωρούμε ότι ήταν επιτυχής αν λάβουμε υπόψη ότι οι στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να σημειώσουμε
ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις της παρέμβασης, συνεργάστηκαν
σε γενικές γραμμές άψογα, συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δοκιμασίες , επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφοσίωση. Η ενασχόλησή τους με το ψηφιακό, κι όχι μόνο, παιχνίδι λειτούργησε ως εφαλτήριο για την ανακάλυψη των φαινομένων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό και ουσιαστικά δημιούργησε εσωτερικά κίνητρα στους μαθητές και τους υποκίνησε
πολύ περισσότερο απ’ ότι η συμβατική διδασκαλία, όπως έχουν υποστηρίξει και ερευνητές
(Κlawe 1999, Prensky 2002, Facer 2003 ).
Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν γενικά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά και το συγκεκριμένο που χρησιμοποιήσαμε, όπως ο έλεγχος, η πρόκληση, η περιέργεια,
ο ανταγωνισμός προκαλούν εσωτερική υποκίνηση (Malone 1980). Διαπιστώθηκε, λοιπόν,
ότι οι μαθητές ενεπλάκησαν σε μια δημιουργική διαδικασία προσπαθώντας να δοκιμάσουν,
να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, αλλά κυρίως να μάθουν πράγματα
που δεν γνώριζαν, ενώ ταυτόχρονα διασκέδαζαν (Malone 1980). Επίσης, σύμφωνα και με
τις απόψεις του Papert (1993) , το ψηφιακό παιχνίδι προσέδωσε ένα γρήγορο και συνάμα
ενδιαφέρον ρυθμό στη διδασκαλία, σε αντίθεση με τα συμβατικά διδακτικά μέσα, τα οποία
καθιστούν αργή και βαρετή τη διαδικασία. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά
γνώρισαν μέσω της εκπαιδευτικής αυτής παρέμβασης ένα καινοτόμο μαθησιακό μοντέλο
που συνδύαζε την ανακαλυπτική και τη βιωματική μάθηση καθώς και τη μάθηση μέσω
συμμετοχής σε ομάδες.
Φάνηκε λοιπόν από την αποδοχή που είχε το ψηφιακό παιχνίδι «Ηλεκτρο-δωμάτιο» από
τους μαθητές ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την
εμπέδωση της ύλης, αλλά για τη βασική μάθηση δύσκολων ή περίπλοκων γνωστικών αντικειμένων, όπως ο Ηλεκτρισμός. Σύμφωνα με τον Prensky η μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην εκμάθηση περιεχομένου που δεν
είναι ελκυστικό αλλά αποτελεί γνώση που πρέπει να αποκτηθεί. Στο μάθημα λοιπόν της
Φυσικής, που για πολλούς μαθητές είναι αποκρουστικό, δυσνόητο ή ανιαρό, ένα ψηφιακό
παιχνίδι εμπνευσμένο από την καθημερινή ζωή κατάφερε να τους κινητοποιήσει και ταυτόχρονα να τους μεταδώσει τις γνώσεις που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι επιβε-
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βαιώνεται η πεποίθηση του Prensky ότι μπορούν να δοθούν κίνητρα για την εκμάθηση
γνωστικών αντικειμένων που είναι δύσκολο να διδαχθούν είτε επειδή είναι βαρετά είτε περίπλοκα, και μπορούμε να κάνουμε τους εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν με τη θέλησή
τους, όπως συνέβη με τους μαθητές μας.
Συμπεράσματα
Καταλήγοντας επισημαίνουμε ότι η δραστηριοποίηση του μαθητή αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επομένως, θεωρείται αναγκαία η μετεξέλιξη του υπάρχοντος εκπαιδευτικού σκηνικού προς ένα νέο, το
οποίο θα υποκινεί τον εκπαιδευόμενο, εντάσσοντας τον σε μια ενεργητική μαθησιακή διαδικασία. Από τη βιβλιογραφική μελέτη διαπιστώθηκε ότι αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν
τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως υποβοηθητικό μέσο για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Η άποψη τους αυτή στηρίζεται στην καταλυτική επίδραση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο νεανικό πληθυσμό, όσο και στο γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
φαίνεται να υποκινούν με έναν περισσότερο εποικοδομητικό τρόπο από αυτόν που υιοθετεί έως τώρα η συμβατική εκπαίδευση.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η εκπαιδευτική μας παρέμβαση, με την οποία επιχειρήσαμε να εισαγάγουμε ένα ψηφιακό παιχνίδι με ξεκάθαρους βέβαια μαθησιακούς στόχους στην τάξη και να διδάξουμε μια συγκεκριμένη διδακτική ενότητα με αυτό αλλά και
άλλες παιγνιώδεις δραστηριότητες. Η εμπειρία αυτή υπήρξε πραγματικά αποκαλυπτική για
τον ενθουσιώδη τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ενεπλάκησαν με το ψηφιακό παιχνίδι, παρόλο που σχετιζόταν αυτό με το μάθημα της Φυσικής και δεν είχε ψυχαγωγικό προσανατολισμό. Ωστόσο, το απόλαυσαν, ενθουσιάστηκαν, διασκέδασαν αλλά ταυτόχρονα έμαθαν έννοιες του ηλεκτρισμού και συνειδητοποίησαν ότι το παιχνίδι μπορεί να έχει και μαθησιακό
αποτέλεσμα.
Για εμάς τους εκπαιδευτικούς η παρέμβαση λειτούργησε ως εφαλτήριο για να συλλογιστούμε ότι τελικά τα ψηφιακά μέσα και δη τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην τάξη μας, αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε μέσα σε ένα διδακτικό
σενάριο με ξεκάθαρους στόχους. Τα μέσα αυτά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το
ρόλο του δασκάλου, αλλά συνιστούν ένα «όπλο» στα χέρια του, προκειμένου να συμβαδίσει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα ενδιαφέροντα των μαθητών του και να χτίσει τη διδασκαλία του με έναν ελκυστικό και ταυτόχρονα αποτελεσματικό τρόπο.
Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι από την εμπειρία μας η διδασκαλία της διδακτικής αυτής ενότητας με το ψηφιακό παιχνίδι λειτούργησε πολύ θετικά για αρκετούς μαθητές, που
είτε δε έχουν βρει κάποιο κίνητρο μάθησης στην παραδοσιακή τάξη στο μάθημα της Φυσικής κι όχι μόνο είτε έχουν εν γένει μαθησιακές δυσκολίες στην κατανόηση επιστημονικών
εννοιών. Επομένως, αξίζει να επεκταθεί η χρήση του και να γίνει γενικότερα μια προσπάθεια σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών που θα ανταποκρίνονται όχι μόνο στο αναλυτικό πρόγραμμα αλλά κυρίως στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των παιδιών.

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

136/326

Βιβλιογραφία
Θωμαΐς Καρτσιώτου, Σωκράτης Τουμπεκτσής, Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης, Ακριβή Καρποζήλου. «Η χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών και της Γεωγραφίας»
Casey, J., Ramsammy, R. (1992). MacMentoring: Using techonology and counseling with atrisk youth. ERIC Document Reproduction Service.
Facer, K. (2003), Computer games and Learning Learning, A NESTA Futurelab Discussion
Document
Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy? New York:
Palgrave Macmillan.
Gifford, B. R. (1991). The learning society: Serious play. Chronicle of Higher Education
Klawe, M. (1999), Computer games, education and interfaces: The E-GEMS project , In Proceedings of the Graphics Interface 1999 Conference, 36-39,Ontario, Canada
Malone, T W, (1980), What Makes Things Fun to Learn? A Study of Intrinsically Motivating
Computer Games. Palo Alto, CA: Xerox.
Papert, S. (1993), The Children’s machine.:Rethinking school in the Age of the Computer
New York:Basic Books
Poole, S. (2000), Trigger Happy. The inner life of video games, Fourth Estate, London
Prensky, M. (2007). Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007.

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

137/326

Διδάσκοντας με τις ΤΠΕ. Ρόλος του εκπαιδευτικού, δυσκολίες
και υποστηρικτικοί παράγοντες
Ανάγνου
Ευάγγελος
Εκπαιδευτικός
Π.Ε.02, ΣΕΠ στο
Ε.Α.Π.
anagnouev@yahoo.gr

Αργυρόπουλος
Νικόλαος,
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02
Μ.Δ.Ε. Σύγχρονη Ελληνική
και Ευρωπαϊκή Ιστορία
nickargiropoulos@gmail.com

Σμπήλια
Αναστασία
Εκπαιδευτικός
Π.Ε.02, M.ed Σπουδές στην Εκπαίδευση
aasbilia@gmail.com

Πούντζα
Αγγελική
Κοινωνιολόγος
Εκπαιδευτικός
Π.Ε.70
aggpou@yahoo.gr

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ημιδομημένες συνεντεύξεις σε δείγμα 10 φιλολόγων του Ν. Αχαΐας που παρακολούθησαν την επιμόρφωση β’ επιπέδου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά τη διδασκαλία με ΤΠΕ αναδεικνύεται κυρίως ο
συμβουλευτικός και διευκολυντικός ρόλος του εκπαιδευτικού. Οι περισσότεροι εκτιμούν
πως είναι αρκετά έτοιμοι, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, διατυπώνουν ωστόσο αρκετές επιφυλάξεις. Ως κύριες δυσκολίες αναφέρονται οι ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή και η πίεση χρόνου, ενώ βασικοί υποστηρικτικοί τους παράγοντες είναι συνάδελφοι εξειδικευμένοι ή έμπειροι στις ΤΠΕ.
Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ, επιμόρφωση β΄ επιπέδου, ρόλος εκπαιδευτικού
Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι νέες τεχνολογίες ο μαθητής τίθεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γεγονός που οδηγεί στο μετασχηματισμό - και όχι φυσικά στην υποκατάσταση - του έργου του εκπαιδευτικού. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός μέσα από την καλλιέργεια των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων
και στάσεων οφείλει να είναι σε θέση να κατανοεί τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες
παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ και να εντάσσει αυτές δημιουργικά και αποδοτικά στην
καθημερινή του πρακτική (ΕΑΙΤΥ, 2009). Στην ουσία είναι αυτός που θα κινητοποιήσει το
μαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης μέσα από την αυτενέργεια και τη συνεργασία και θα
αναδιοργανώσει τη διδακτική του στρατηγική, ενισχύοντας τη συμβουλευτική / υποστηρικτική πλευρά του ρόλου του ως διαμεσολαβητή της γνώσης και διευκολυντή της μαθησιακής διαδικασίας (Βακαλούδη, 2001˙ Chambers, 1999). Πρόκειται κατά βάση για μία αναθεώρηση ή καλύτερα μεταβολή των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, αλλά και
των σχέσεων των μαθητών με τη γνώση μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
που φαίνεται να αποδυναμώνει τον «εγκυκλοπαιδικό» ρόλο του εκπαιδευτικού και να ενισχύει προσεγγίσεις που βασίζονται σε εποικοδομιστικές προσεγγίσεις σχετικά με τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία (Depover, Karsenti & Komis, 2010). Θα ήταν, ωστόσο, ανεδαφικό να θεωρηθεί πως η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση συνεπάγεται κατά φυσική
και λογική αναγκαιότητα το μετασχηματισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού και της σχέσης
του μαθητή με τη γνώση. Σε αρκετές περιπτώσεις η ισχύουσα – προσανατολισμένη σε δασκαλοκεντρικά μοντέλα - διδακτική πρακτική δε φαίνεται να μεταβάλλεται ή τουλάχιστον
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να τροποποιείται, ούτε να ενισχύει πιο καινοτόμες προσεγγίσεις με τη χρήση των ΤΠΕ (Καρασσαβίδης, 2006˙ Κουτσογιάννης, 2010).
Η μέχρι τώρα διεθνής και ελληνική ερευνητική εμπειρία έχει αποτυπώσει μία ποικιλία παραγόντων που δρουν ανασταλτικά στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, οι οποίοι συνδέονται τόσο με το άτομο, όσο και με το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο
οποίο λαμβάνει χώρα κάθε εκπαιδευτική δράση. Θέματα υποδομής αναδεικνύονται συχνά
σε αρκετές έρευνες ως σημαντικά εμπόδια στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική˙ επιπρόσθετα, ως σημαντικά εμπόδια αναγνωρίζονται παράγοντες που σχετίζονται με
την απουσία επαρκών γνώσεων και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σχετικά με το κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών (BECTA, 2004˙ Demetriadis
et al., 2003˙ Kokkinaki, 2010˙ Pelgrum, 2001). Παράλληλα, η έλλειψη αυτοπεποίθησης εκ
μέρους των εκπαιδευτικών, αλλά και η υφιστάμενη σχολική κουλτούρα αποτρέπουν συχνά
τον εκπαιδευτικό από την προοπτική ανανέωσης της διδακτικής του πρακτικής μέσα από
την αξιοποίηση των ΤΠΕ (BECTA, 2004).
Από την άλλη πλευρά, παράγοντες όπως η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην
υιοθέτηση εκπαιδευτικών καινοτομιών σε συνδυασμό με ένα ισχυρό αίσθημα αυτεπάρκειας που καλλιεργείται από την εξοικείωσή τους όχι μόνο με τις σύγχρονες τεχνολογικές
εφαρμογές, αλλά και με το κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησής τους φαίνεται να
λειτουργούν υποστηρικτικά στην παραπάνω προοπτική (Buabeng-Andoh, 2012). Στους ενισχυτικούς παράγοντες συγκαταλέγονται, επίσης, εκείνοι που σχετίζονται με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται και αναπτύσσει το έργο του ο εκπαιδευτικός, όπως η τεχνική υποδομή, η προσβασιμότητα σε υποδομές ΤΠΕ, η υποστηρικτική σχολική ηγεσία, τα ευέλικτα
προγράμματα σπουδών, η διαρκής επιμόρφωση ή επανεκπαίδευση (Peralta & Costa, 2007).
Μεθοδολογία
Σκοπός έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των φιλολόγων του δείγματος όσον
αφορά τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ.
Ερευνητικά ερωτήματα
1ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ;
2ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί για την
ανταπόκριση στις απαιτήσεις του νέου ρόλου τους στη διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ;
3ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιοι οι υποστηρικτικοί παράγοντες των εκπαιδευτικών στην ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του νέου ρόλου τους στη διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ;
Δείγμα της έρευνας- Περιορισμοί της έρευνας
Η έρευνα υλοποιήθηκε στα τέλη του 2013 σε δείγμα 10 φιλολόγων που εργάζονται σε δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Αχαΐας, οι οποίοι συμμετείχαν ως
επιμορφούμενοι στο πρόγραμμα β΄επιπέδου κατά τα έτη 2010 και 2013. Πιο συγκεκριμένα,

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

139/326

στην έρευνα συμμετείχαν 8 φιλόλογοι που παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και 2 το σχολικό έτος 2009-2010. Η επιλογή τους έγινε με κριτήρια: α) τη
διαθεσιμότητά τους για συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης συνέντευξης, β) τη δυνατότητα λήψης συνέντευξης από τα συγκεκριμένα άτομα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες (πχ. δυσκολίες μετακίνησης ερευνητών), γ) τον περιορισμένο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας
για την υλοποίηση της έρευνας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων. Η
έρευνα έγινε, συνεπώς, σε διαθέσιμο δείγμα (Κυριαζή, 2002, σσ. 117-118) εκπαιδευτικών,
με αποτέλεσμα τα συμπεράσματά της να μην είναι γενικεύσιμα.
Εργαλείο συλλογής δεδομένων
Δεδομένου του σκοπού της έρευνας, που βασιζόταν στην ανάδειξη των προσωπικών ερμηνειών και απόψεων των ερωτώμενων, προκρίθηκε η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση και
ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Όπως
αναφέρεται σχετικά, «…όταν η έρευνα έχει ποιοτικό προσανατολισμό, ο ερευνητής επιδιώκει, μέσα από ένα ευέλικτο και ανοιχτό σχήμα συνέντευξης, να δώσει ο ερωτώμενος τις δικές του περιγραφές και ερμηνείες, χρησιμοποιώντας δικές του εννοιολογικές κατηγορίες…»
(Κυριαζή, 2002, σ. 123). Η συνέντευξη, δηλαδή, επιτρέπει την πρόσβαση σε γνώσεις, αξίες,
προτιμήσεις, στάσεις και πεποιθήσεις των ερωτώμενων (Cohen & Manion,1994, σ. 374). Ως
μέθοδος ανάλυσης των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου και ως
μονάδα καταγραφής το θέμα (Κυριαζή, 2002, σ. 291).
Αποτελέσματα έρευνας
Προφίλ υποκειμένων
Γυναίκες ήταν 9 υποκείμενα και άντρας 1. Ηλικία από 36-40 έτη και από 41-45 έτη είχαν
από 3 υποκείμενα αντίστοιχα, ενώ ηλικία 46-50 είχαν 4. Ως προς την προϋπηρεσία τους
στην εκπαίδευση, 3 συμμετέχοντες είχαν 10 έτη, 2 είχαν 11 έτη, 1 υποκείμενο είχε 12 έτη, 1
άλλο 15 έτη, 1 συμμετέχοντας είχε 17 έτη και 2 είχαν 21 έτη υπηρεσίας. Κάτοχοι β΄ πτυχίου
ήταν 2 συμμετέχοντες. Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου master είχαν 3 υποκείμενα.
Απόψεις υποκειμένων για τον ρόλο του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ
Αναφορικά με το ποιος θεωρούν ότι ο είναι ρόλος του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία με τη
χρήση ΤΠΕ, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος υποστήριξαν ότι αυτός είναι υποστηρικτικός και καθοδηγητικός: «Πολύ σημαντικός, γιατί πρέπει να καθοδηγήσει σωστά και
αποτελεσματικά για να γίνει η εργασία χωρίς να χαθεί πολύς χρόνος και να χάσουν το ενδιαφέρον τους οι μαθητές» (Ε3), «Ρόλος συντονιστή, καθοδηγητή, στην πορεία της ανακάλυψης της γνώσης» (Ε10)∙ περιλαμβάνει τον συντονισμό ομάδων: «Συντονίζει τη διαδικασία, επιλύει προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν, π.χ. συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ των
ομάδων» (Ε9)∙ την ανατροφοδοτική και διευκολυντική διάσταση: «Ρόλος υποστηρικτικός,
διευκολυντικός, του συνεχούς ανατροφοδότη» (Ε5).
Σχετικά με το τι έχει αλλάξει συγκριτικά με τον ρόλο τους στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας οι απόψεις εστιάζονται: α) στην αλλαγή τρόπου σκέψης: «Άλλαξε λίγο έως πολύ ο
τρόπος σκέψης μας και σκεφτόμαστε λίγο πιο “ανοιχτόμυαλα” το μάθημα» (Ε2)∙ β) στην
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ομαδική εργασία των μαθητών: «Η διδασκαλία δεν είναι πλέον μετωπική, αλλά ομαδοσυνεργατική» (Ε4)∙ γ) στη μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία: «Η
διδακτική πράξη είναι εστιασμένη στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε μια ανακαλυπτική πορεία μάθησης» (Ε8)∙ δ) στην αλλαγή ρόλου του εκπαιδευτικού από αναμεταδότη
γνώσεων σε σύμβουλο: «Ο ρόλος μου στον παραδοσιακό τρόπο ήταν περισσότερο αυτός
του απλού μεταδότη γνώσεων» (Ε5), «Είμαι λιγότερο κατευθυντική και περισσότερο συμβουλευτική» (Ε6)∙ ε) στο μεγαλύτερο ενδιαφέρον της μαθησιακής διαδικασίας: «Αυτό που
έχει αλλάξει είναι η μονοτονία ίσως του κλασικού δασκαλοκεντρικού μοντέλου μάθησης»
(Ε1).
Όσον αφορά το ποιες επιπλέον γνώσεις απαιτούνται από αυτούς για την αξιοποίηση των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανέφεραν: α) κυρίως, τη
μεγαλύτερη εξοικείωση και εξάσκηση με τις ΤΠΕ: «Περισσότερη εξάσκηση από εμάς» (Ε1),
«εξοικείωση με τεχνολογικά εργαλεία» (Ε9)∙ β) γνώσεις διαχείρισης ομάδας: «Γνώσεις που
αφορούν την διαχείριση των ομάδων μέσα στην σχολική τάξη» (Ε10)∙ γ) θεωρητικές γνώσεις
διδακτικής μεθοδολογίας: «γνώση σύγχρονων θεωριών που αφορούν στη διδακτική του
γνωστικού μου αντικειμένου» (Ε9)∙ δ) περισσότερη πρακτική εξάσκηση σε διδακτικά σενάρια: «Περισσότερος χρόνος για εφαρμογή σεναρίων σε διαφορετικά μαθήματα» (Ε6). Σημειώνουμε ότι δύο συμμετέχουσες θεωρούν ότι δε χρειάζονται επιπλέον γνώσεις, με τη μία
από αυτές να προσθέτει ότι αυτό που απαιτείται είναι κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή:
«Δεν χρειάζομαι επιπλέον γνώσεις» (Ε3), «Νομίζω ότι πήρα αρκετές γνώσεις, υποδομή κατάλληλη απαιτείται για να μπορέσω να τις εφαρμόσω στην πράξη» (Ε5).
Σχετικά με τις επιπλέον δεξιότητες που απαιτούνται από αυτούς για την αξιοποίηση των ΤΠΕ
στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν τη μεγαλύτερη εξοικείωση με τα
τεχνολογικά εργαλεία και τα λογισμικά: «Μεγαλύτερη εξοικείωση με λογισμικά εργαλεία»
(Ε4), «Να εξοικειωθώ περισσότερο με τη χρήση και τη λειτουργία του διαδραστικού πίνακα
και των εργαλείων (επεξεργαστή κειμένου, παρουσίαση κλπ)» (Ε7). Αυτό, όπως αναγνωρίζουν, απαιτεί χρόνο για περισσότερη πρακτική εφαρμογή: «Να βάλουμε σε εφαρμογή όσα
μάθαμε. Δεν είναι οπωσδήποτε εφικτό, γιατί απαιτεί πολύ χρόνο» (Ε3).
Στο ερώτημα αν θεωρούν ότι απαιτείται από αυτούς αλλαγή στάσεων ή αντιλήψεων προκειμένου να ανταποκριθούν επαρκώς στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος απάντησαν θετικά. Η μετακίνηση από τη δασκαλοκεντρική μορφή διδασκαλίας στη μαθητοκεντρική κυριαρχεί στις αναφορές τους: «Ναι, σίγουρα πρέπει να αλλάξω στάση και αντίληψη, γιατί χωρίς τις ΤΠΕ το μάθημα μου ήταν περισσότερο δασκαλοκεντρικό. Η χρήση των ΤΠΕ θα με βοηθήσει να την κάνω μαθητοκεντρική, διερευνητική τη μάθηση και ομαδοσυνεργατική τη διαδικασία» (Ε5). Θίγεται, επίσης, η
απομάκρυνση από την έμφαση στη διδακτέα ύλη: «Αλλαγή στάσης απαιτείται στο ότι είναι
αναγκαία η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερης ύλης για την κατάκτηση των γνώσεων και
ότι αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την παραδοσιακή διδασκαλία» (Ε6). Αναφέρθηκε η απομάκρυνση από το σχολικό εγχειρίδιο και η έμφαση στην ομαδοσυνεργατική μάθηση: «Ασφαλώς, αφού μέχρι τώρα ο τρόπος διδασκαλίας μας ήταν εντελώς διαφορετικός – πιο παραδοσιακός. Απαιτείται πρώτον μεγαλύτερη εξοικείωση με τον υπολογιστή, δεύτερον με τις
νέες μορφές εργασίας, π.χ. την ομαδική εργασία και τρίτον εγκατάλειψη του σχολικού εγ-
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χειριδίου ως αποκλειστικού μέσου εργασίας» (Ε8). Η συμβολή της προγράμματος β΄ επιπέδου αναδεικνύεται από μία συμμετέχουσα: «Ναι, και σε αυτό με βοήθησε η επιμόρφωση.
Δεν είμαι πλέον τόσο απορριπτική όσο ήμουν» (Ε3).
Απόψεις υποκειμένων σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί για
την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του νέου ρόλου τους στη διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ
Οι δυσκολίες που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του νέου ρόλου τους στη διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ αφορούν κυρίως την υλικοτεχνική υποδομή: «η έλλειψη κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής» (Ε5). Ακολουθεί η πίεση χρόνου: «Δυσκολίες μου δημιουργεί η πληθώρα της ύλης και η πίεση του χρόνου» (Ε5). Ως χρονοβόρος και απαιτητικός αναφέρθηκε και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας: «Χρειάζεται πολύ
καλός σχεδιασμός για να υλοποιηθεί μια τέτοια διδασκαλία και απαιτεί χρόνο και εξοικείωση από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό» (Ε10). Η κόπωση του εκπαιδευτικού επίσης αναφέρθηκε: «Είναι ιδιαίτερα κουραστικά ο συντονισμός και η ταυτόχρονη καθοδήγηση των
ομάδων» (Ε6). Μία άλλη δυσκολία είναι οι ελλιπείς γνώσεις Η/Υ των μαθητών: «η μικρή
εξοικείωση των μαθητών με βασικές χρήσεις Η/Υ» (Ε9). Τονίστηκε και η δυσκολία που ενέχει για τον εκπαιδευτικό η προσπάθεια για αλλαγή αντιλήψεων και στάσης: «Αυτή η προσπάθεια για αλλαγή στάσης και τρόπου σκέψης» (Ε2).
Απόψεις υποκειμένων σε σχέση με τους υποστηρικτικούς παράγοντες στην προσπάθεια
των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου ρόλου τους
Σχετικά με το πόσο έτοιμοι αισθάνονται γι’ αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας, οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί (7/10) θεωρούν ότι είναι αρκετά έτοιμοι: «Νομίζω πως μπορώ να ανταποκριθώ ικανοποιητικά στον τρόπο αυτό διδασκαλίας» (Ε9),«Είμαι αρκετά έτοιμος, όσο μπορεί
κανείς να είναι έτοιμος, γιατί πάντα υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες» (Ε10). Ορισμένοι,
βέβαια, από αυτούς διατύπωσαν επιφυλάξεις, που σχετίζονται με την ανάγκη για μεγαλύτερη εξοικείωση με τις ΤΠΕ μέσω πρακτικής εφαρμογής: «Αρκετά έτοιμη. Ωστόσο, χρειάζεται μεγαλύτερη εξοικείωση με κάποια λογισμικά» (Ε8). Από την άλλη, τρεις συμμετέχουσες
δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο και προσπάθεια για να θεωρήσουν τον εαυτό
τους έτοιμο: «Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο για θεωρήσω τον εαυτό μου έτοιμο» (Ε6),
«Δεν αισθάνομαι έτοιμη. Θέλω προσπάθεια» (Ε7).
Στο ερώτημα «Σε τι θα χρειαζόσασταν υποστήριξη;», οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του
δείγματος αφορούσαν: α) τη χρήση των ΤΠΕ: «Στην εξοικείωσή μου με τις ΤΠΕ» (Ε4), «Στην
αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων» (Ε9)∙ β) σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας:
«Στην πράξη, να δω υλοποίηση διδασκαλίας με ΤΠΕ» (Ε1) ∙ γ) την υλικοτεχνική υποδομή του
σχολείου: «Σε υποδομές στο σχολείο» (Ε2).
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στρέφονται για να αναζητήσουν υποστήριξη: α) κυρίως, σε
καθηγητές πληροφορικής: «Σε γνωστούς καθηγητές της πληροφορικής» (Ε7)∙ β) σε συναδέλφους με το ίδιο επίπεδο στη χρήση ΤΠΕ ή πιο έμπειρους: «Σε συναδέλφους μου που
έχουν τις ίδιες ανησυχίες με εμένα και μεγαλύτερη εμπειρία» (Ε10)∙ γ) στους επιμορφωτές
τους από το πρόγραμμα β΄ επιπέδου: «Στην επιμορφώτριά μας!» (Ε2)∙ δ) στις σημειώσεις
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τους από το πρόγραμμα β΄ επιπέδου: «Στις σημειώσεις από το σεμινάριο» (Ε6)∙ ε) στον
διευθυντή: «στον διευθυντή του σχολείου» (Ε2).
Τέλος, στο κατά πόσο έτοιμο είναι το σχολείο τους να δεχθεί αυτή την αλλαγή, σχεδόν όλοι
(9/10) απάντησαν ότι το σχολείο τους δεν είναι καθόλου έτοιμο. Αυτό συμβαίνει: είτε λόγω
υλικοτεχνικής υποδομής: «Καθόλου. Το εργαστήριο χρησιμοποιείται για την πληροφορική
και δεν έχουμε τη δυνατότητα οι υπόλοιποι να το χρησιμοποιούμε» (Ε1)∙ είτε λόγω έλλειψης χρημάτων: «Δεν υπάρχουν χρήματα» (Ε3)∙ είτε λόγω έλλειψης διάθεσης για αλλαγή και
απουσίας της κατάλληλης κουλτούρας: «Πολλές φορές οι δομές είναι τόσο παγιωμένες που
δύσκολα αλλάζουν. Το νέο αντιμετωπίζεται εχθρικά από τη σχολική κοινότητα» (Ε10). Ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει η σχετική διάθεση, ακυρώνεται από την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής: «Υπάρχει διάθεση, αλλά δυσκολεύονται λόγω συνθηκών: γίνεται
πολλαπλή χρήση του εργαστηρίου, λόγω διαφόρων projects που υλοποιούνται στο Γυμνάσιό μας» (Ε6).
Συμπεράσματα
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα υποστήριξαν ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία
με τη χρήση ΤΠΕ είναι αυτός του διευκολυντή της μαθησιακής διαδικασίας και του υποστηρικτή των μαθητών στην ανακαλυπτική τους γνωσιακή πορεία. Αυτό απαιτεί, σύμφωνα με
τις απόψεις τους, αλλαγή τρόπου σκέψης και μετακίνηση του εκπαιδευτικού από αναμεταδότη γνώσεων σε σύμβουλο, εμψυχωτή, καθοδηγητή. Για την ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι
συμμετέχοντες θεωρούν ότι απαιτείται, σε επίπεδο γνώσεων, μεγαλύτερη εξοικείωση με τις
ΤΠΕ, καθώς και περαιτέρω θεωρητικός εμπλουτισμός των γνώσεών τους σε θέματα διαχείρισης ομάδων και διδακτικής μεθοδολογίας. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, αναφέρεται ξανά η
εξοικείωση με τις ΤΠΕ και η πρακτική εφαρμογή τους, γεγονός που θεωρούμε ότι υπογραμμίζει τη μεγάλη ανάγκη τους για συνεχή επιμόρφωση και υποστήριξη. Όσον αφορά τις στάσεις και αντιλήψεις τονίστηκε η μετάβαση από το δασκαλοκεντρικό στο μαθητοκεντρικό
μοντέλο, όπως και η απαγκίστρωση από το σχολικό εγχειρίδιο και την πίεση της διδακτέας
ύλης. Η μεταβολή, από τον εκπαιδευτικό-«παντογνώστη» στον εκπαιδευτικόδιαμεσολαβητή της γνώσης που εφαρμόζει κυρίως εποικοδομιστικές προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη, βρίσκεται σε συμφωνία με τη σχετική βιβλιογραφία (Βακαλούδη, 2001 ˙
Chambers, 1999˙ Depover, Karsenti & Komis, 2010).
Τα υποκείμενα της έρευνας θεωρούν ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του μετασχηματισμένου ρόλου τους αφορούν κυρίως την ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή. Ως εξίσου σημαντικός ανασχετικός παράγοντας αναφέρθηκε η πίεση
χρόνου, αποτέλεσμα τόσο της απαιτητικής διαδικασίας (σε επίπεδο και σχεδιασμού/προετοιμασίας, αλλά και υλοποίησης), όσο και των απαιτήσεων του αναλυτικού προγράμματος. Ο συνδυασμός αυτός με την προσθήκη των ελλιπών γνώσεων ΤΠΕ από μαθητές
συνεπάγεται σημαντική κόπωση για τους εκπαιδευτικούς, η οποία ενισχύεται από τη δυσκολία που ενέχει η προσπάθεια για αλλαγή αντιλήψεων και στάσης, όπως υποστηρίχτηκε.
Οι προαναφερόμενες δυσκολίες εντοπίζονται και σε πολλές σχετικές έρευνες (BECTA, 2004˙
Demetriadis et al., 2003˙ Kokkinaki, 2010˙ Pelgrum, 2001).
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Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος θεωρούν ότι είναι αρκετά έτοιμοι
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου ρόλου τους στη διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ, με
ορισμένες, ωστόσο, επιφυλάξεις. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η δήλωση απουσίας επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων συμφωνεί με ευρήματα άλλων σχετικών ερευνών (BECTA,
2004˙ Pelgrum, 2001). Μεγαλύτερη στήριξη δήλωσαν τα υποκείμενα της έρευνας ότι χρειάζονται στη χρήση των ΤΠΕ και σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας. Για υποστήριξη οι συμμετέχοντες στην έρευνα στρέφονται κυρίως σε καθηγητές πληροφορικής και σε έμπειρους
στη χρήση ΤΠΕ συναδέλφους, ενώ άλλοι απευθύνονται στους επιμορφωτές τους ή ανατρέχουν στις σημειώσεις τους. Τέλος, σχεδόν ομόφωνα οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι το
σχολείο τους είναι ανέτοιμο να δεχθεί αυτή την αλλαγή στη διδακτική διαδικασία, είτε λόγω έλλειψης χρημάτων, είτε λόγω έλλειψης διάθεσης για αλλαγή είτε λόγω απουσίας της
κατάλληλης κουλτούρας. Η υφιστάμενη σχολική κουλτούρα ως αποτρεπτικός παράγοντας
για τον εκπαιδευτικό όσον αφορά τον εμπλουτισμό της διδακτικής του πρακτικής μέσα από
την αξιοποίηση των ΤΠΕ επιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά (BECTA, 2004). Ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει η σχετική διάθεση, όπως αναφέρθηκε, αυτή ακυρώνεται από την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ έχει μετασχηματιστεί σε πιο
απαιτητικό σε σχέση με αυτόν στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας. Παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, οι πιο σημαντικές δομικού χαρακτήρα, καθώς αφορούν την υλικοτεχνική
υποδομή και το υφιστάμενο αναλυτικό πρόγραμμα, που δεν έχει σχεδιαστεί με τρόπο αρκούντως «φιλικό» προς τις ΤΠΕ. Δεδομένου ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στη σχολική πράξη
πραγματοποιήθηκε σχετικά καθυστερημένα στη χώρα μας, η κουλτούρα της σχολικής μονάδας είναι στο ζήτημα αυτό σε πολλές περιπτώσεις τουλάχιστον επιφυλακτική, ενώ παράλληλα η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών εμφανίζεται μειωμένη, καθώς δεν έχουν
υπάρξει ούτε ο απαιτούμενος χρόνος για εξοικείωση ούτε οι απαιτούμενες επιμορφωτικές
ευκαιρίες. Για την υπερκέραση των δυσκολιών οι επιλογές είναι μάλλον περιορισμένες και
«εκ των ενόντων» προς το παρόν. Μια συνολικότερη προσέγγιση του ζητήματος σε θεσμικό
επίπεδο, που θα περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων, την επίλυση των ζητημάτων υλικοτεχνικής υποδομής και τη μέριμνα για διαρκή επιμόρφωση, κρίνεται μάλλον απαραίτητη.
Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Cohen, L., & Manion, L. (1994). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (μετάφραση Μητσοπούλου, Χ. & Φιλοπούλου, Μ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Depover, C., Karsenti, T., & Κόμης, Β. (2010). Διδασκαλία με χρήση της τεχνολογίας. Προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
Βακαλούδη, Α. (2001). Η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην ιστορική διερεύνηση και
διαθεματική αξιοποίηση των πολλαπλών αναπαραστάσεων ως πηγών. Άρθρο που
παρουσιάστηκε στο 1ο Συνέδριο της ΕΤΠΕ, Σύρος, Μάιος 2001. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου 2014 από http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe341.pdf.

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

144/326

ΕΑΙΤΥ, (2009). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών β’ Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (δικτυακή πύλη). Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου 2014 από
http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/typography/about-project-bepipedo-m.
Καρασαββίδης, Η. (2006, Οκτώβριος). ΤΠΕ και μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής: Η
προοπτική μετασχηματισμού του αντικειμένου δραστηριότητας. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο 5ο Συνέδριο της ΕΤΠΕ, Θεσσαλονίκη, 5-8 Οκτωβρίου 2006. Ανακτήθηκε
3 Ιανουαρίου 2014 από http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe1166.pdf.
Κουτσογιάννης, Δ. (2010). Αναδυόμενοι ρόλοι, παραδοχές και αντιλήψεις εκπαιδευτικών
και μαθητών. Στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τεύχος 3: Κλάδος ΠΕ02, β’ έκδοση αναθεωρημένη &
εμπλουτισμένη. Πάτρα: ΙΤΥ.
Κυριαζή, Ν. (20025). Η Κοινωνιολογική Έρευνα. Κριτική Επισκόπηση των Μεθόδων και των
Τεχνικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Ξενόγλωσση
British Educational Communications and Technology Agency (BECTA), (2004, June). A review
of the research literature on barriers to the uptake of ICT by teachers. Retrieved 5
January 2014 from http://www.becta.org.uk/ .
Buabeng – Andoh, C. (2012). Factors influencing teachers’ adoption and integration of information and communication technology into teaching: A review of the literature. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 8, 136-155.
Chambers, Ph. (1999). Information handling skills, cognition and new technologies. British
Journal of Educational Technology, 30 (2), 151-162.
Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides, A., Palaigeorgiou, G., Psillos, D., Vlahavas, I., Tsoukalas, I. & Pombortsis, A. (2003). “Cultures in negotiation”: teachers’ acceptance/resistance attitudes considering the infusion of technology into schools.
Computers and Education, 41, 19-37.
Peralta, H., & Costa, F. A. (2007). Teacher’s Competence and Confidence regarding the use
of ICT. Sísifo. Educational Sciences Journal, 03, 75-84.
Kokkinaki, A. (2010, September). Obstacles to the integration of ICTs in Primary Education in
Greece. An investigation based on teachers’ perspectives. Interactive Conference on
Computer Aided Learning (ICL 2010). Hasselt, Belgium, 15-17.
Pelgrum, W. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide educational assessment. Computers and Education, 37, 163-178.

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

145/326

Διερευνητικό σενάριο μάθησης για την ελεύθερη πτώση και την κατακόρυφη βολή στην
Α' Λυκείου: Αξιοποίηση του ψηφιακού εργαστήριου φυσικών επιστημών Labdisc και εφαρμογή συνδυασμού μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών
Χαρατζόπουλος
Μητρόπουλος
Πετροπούλου
Παναγιώτης
Ευστάθιος
Ουρανία
Φυσικός Μsc Ρ/Η,
Μεταπτυχιακος Φοιτη- Μεταδιδάκτορας, ΤμήΜsc Elearning, Ζάντής, Τμήμα Ψηφιακών
μα Ψηφιακών Συστηνειο Πρότυπο ΠειΣυστημάτων, Πανεπιμάτων, Πανεπιστήμιο
ραμ. Γεν. Λύκειο
στήμιο Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
panharatz@yahoo.gr stathismitrop@yahoo.gr rpetro@biomed.ntua.gr

Ρετάλης
Συμεών
Καθηγητής,
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
retal@unipi.gr

Περίληψη
Στην εργασία που υποβάλλουμε, παρουσιάζεται μια πρόταση αξιοποίησης των ψηφιακών
πειραματικών συσκευών Labdisc gensci (www.globisens.net) στο πλαίσιο του μαθήματος
Φυσικής της Α΄ Λυκείου. Η προσέγγιση της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης εδράζεται στο μοντέλο της διερευνητικής μάθησης (Inquiry Based Learning - IBL) και αφορά στη
μελέτη της ελεύθερης πτώσης και της κατακόρυφης βολής. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε
και αναπτύχθηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο -το οποίο περιγράφεται στο πλήρες κείμενο της
εργασίας -βασισμένο στο διδακτικό μοντέλο των Schmidkunz & Lindemann (1992). Η καινοτομία του προτεινόμενου σεναρίου έγκειται: α) στην αξιοποίηση της εξαιρετικά εύχρηστης και τεχνολογικά πρωτοποριακής ηλεκτρονικής συσκευής Labdisc, η οποία διαλειτουργεί με τον Η/Υ και τον Διαδραστικό Πίνακα και β) στην ανάπτυξη και εφαρμογή συνδυασμού μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.
Λέξεις-κλειδιά: Διερευνητική μάθηση, Labdisc, μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών
Εισαγωγή
Στις μέρες μας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η δυναμική των νέων τεχνολογιών να
δημιουργήσουν καταλυτικές αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης δεν ήταν ποτέ πιο εμφανής (Fox, 2011). Οι Μπούρμπουλα & Καλκάνης (2013) επισημαίνουν πως οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει τους στόχους της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, ενώ απαιτείται να
συνδεθούν περαιτέρω οι δύο τομείς, ώστε να αναπτυχθεί ο επιστημονικός, ο γλωσσικός και
ο τεχνολογικός εγγραμματισμός. Ωστόσο η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα σχολεία,
δεν εγγυάται τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, αν αυτή δε συνοδεύεται από
καλά σχεδιασμένα σενάρια που βασίζονται σε σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
Μια σειρά από μελέτες (Abd-el-Khalick et al. 2004; Rocard et al. 2007; Minner et al., 2010)
που έχουν διεξαχθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν αναδείξει τη
διερευνητική μάθηση ως τη κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες. Η διερευνητική μάθηση είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση κατά την οποία οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση μέσω της έρευνας και της ανακάλυψης σε αυθεντικές καταστάσεις, ενισχύοντας παράλληλα τις δεξιότητες κριτικής σκέψης
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(Hwang & Chang, 2011). Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν τη μάθηση που
προέρχεται από την έρευνα, τη μαθητο-κεντρική προσέγγιση στην οποία ο ρόλος του καθηγητή μετατρέπεται σε διευκολυντή (facilitator), την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και την
ενεργό προσέγγιση στη μάθηση (Spronken-Smith, 2008).
Οι Kostelníková & Ožvoldová (2013) επισημαίνουν πως η ενσωμάτωση διαφόρων τύπων
πειραμάτων σε σενάρια διερευνητικής μάθησης μπορεί να εξάψει το ενδιαφέρον των μαθητών και να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για τη μάθηση. Μολονότι η διδασκαλία με
χρήση πραγματικών αντικειμένων έχει αποδειχτεί ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική σε
σχέση με τη διδασκαλία μέσω εικονικών πειραμάτων (Ολυμπίου & Ζαχαρία, 2009), οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τα εικονικά πειράματα λόγω των ελάχιστων περιορισμών που θέτουν, καθώς δεν απαιτείται η ύπαρξη φυσικού εργαστηρίου.
Πρόσθετο πλεονέκτημα των εικονικών πειραμάτων θεωρείται η παροχή πολλαπλών – και
μάλιστα ιδιαίτερα ελκυστικών- δυνατοτήτων που παρέχουν όπως: α) η εξοικονόμηση χρόνου που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στους μαθητές παρά στην προετοιμασία και στην εποπτεία των πειραμάτων , β) η ευκολία διαχείρισης των
πειραματικών δεδομένων που επιτρέπουν τη διατύπωση και τον έλεγχο υποθέσεων, γ) η
παροχή τρόπων υποστήριξης της κατανόησης μέσω ποικίλων αναπαραστάσεων όπως διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις, κλπ. (Blake & Scanlon, 2007).
Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όποια προσέγγιση κι αν υιοθετήσουμε κατά το
σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ενός σύνθετου διαδραστικού σεναρίου μάθησης, η αξιολόγηση
της επίδοσης των μαθητών αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς ένα πολύπλοκο, χρονοβόρο
και δύσκολο εγχείρημα (Macdonald, 2005; Daradoumis et al., 2006; Petropoulou et al.,
2009). Αν και τα τελευταία χρόνια τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται ένα σημαντικό πλήθος σεναρίων διερευνητικής μάθησης για μαθήματα Φυσικών
Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η βασική τους αδυναμία έγκειται στο
γεγονός ότι δεν εμπεριέχουν τεχνικές-τρόπους αποτίμησης της επίδοσης των μαθητών (Ανδριτσάκης κ.α., 2013; Πετροπούλου κ.α., 2013 ).
Αφορμούμενοι από τις παραπάνω προκλήσεις, η παρούσα εργασία αποσκοπεί αφενός να
παρουσιάσει τη σχεδίαση και την υλοποίηση ενός διερευνητικού τεχνολογικά υποστηριζόμενου σεναρίου, που αξιοποιεί τις ψηφιακές πειραματικές συσκευές Labdisc (ψηφιακό εργαστήριο), αφετέρου να καθοδηγήσει τον εκπαιδευτικό να αποτιμήσει με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα την επίδοση των μαθητών του, αξιοποιώντας συνδυασμό μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης.
Από το παραδοσιακό εργαστήριο στο Labdisc
Πολλά από τα στρατηγικά σχέδια που στόχευσαν στη βελτίωση της εμπλοκής των μαθητών
στη εκπαίδευση των φυσικών επιστημών έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο εργαστήριο και στα
βιωματικά στοιχεία της επιστήμης (Etkina et al., 2010). Ωστόσο, η υλικοτεχνική υποδομή και
οι χωροχρονικοί περιορισμοί που υπάρχουν στα σχολεία, αποτελούν εμπόδιο για την ενσωμάτωση τέτοιων δραστηριοτήτων στη καθημερινή σχολική πρακτική. Το Ladisc αποτελεί
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ένα διεπιστημονικό «ψηφιακό εργαστήριο», με εφαρμογή σε όλο το πεδίο των Φυσικών
Επιστημών, που παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να περάσουν από τη παραδοσιακή
στη βιωματική μάθηση. Ενσωματώνει αισθητήρες που μπορούν να αντικαταστήσουν ένα
μεγάλο μέρος του παραδοσιακού εξοπλισμού, μετατρέποντας τη κάθε τάξη σε ένα επιστημονικό εργαστήριο. Τέλος το ειδικό λογισμικό που το συνοδεύει και η συμβατότητα του με
τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που έχουν διεισδύσει στα σχολεία, όπως οι διαδραστικοί πίνακες και τα netbook, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα δεδομένα των μετρήσεών τους.
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός του σεναρίου
Πρωταρχικές Ιδέες των Μαθητών
Οι μαθητές στα κεφάλαια 1.1 και 1.2 (παρ. 1.2.1- 1.2.6) της Φυσικής Α΄ Λυκείου έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για τις ευθύγραμμες κινήσεις (ευθύγραμμη ομαλή και ευθύγραμμη
ομαλά μεταβαλλόμενη), έχουν διδαχθεί την έννοια της δύναμης, τους 1ο και 2ο νόμους του
Νεύτωνα και τις έννοιες του βάρους και της μάζας. Ωστόσο πολλοί μαθητές δυσκολεύονται
στο να εφαρμόσουν όλες τις παραπάνω γνώσεις προκειμένου να μελετήσουν την ελεύθερη
πτώση αλλά και την κατακόρυφη βολή. Για παράδειγμα δυσκολεύονται στο να σχεδιάζουν
σωστά τα διανύσματα του βάρους του σώματος, της ταχύτητας και της επιτάχυνσής του σε
διάφορες θέσεις της κατακόρυφης τροχιάς του, τη στιγμή που αφήνεται από κάποιο μικρό
ύψος από την επιφάνεια της γης, σε κάποια ενδιάμεση θέση καθώς αυτό κατεβαίνει, σε μια
ενδιάμεση θέση καθώς αυτό ανεβαίνει, αλλά και στο ανώτατο σημείο της τροχιάς του. Επίσης πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να αντιστοιχίσουν την επιτάχυνση για την οποία έχουν
μάθει στις ευθύγραμμες κινήσεις, με το g (επιτάχυνση της βαρύτητας) και τελικά να διαπιστώσουν ότι η ελεύθερη πτώση αλλά και οι κατακόρυφες βολές είναι κινήσεις ομαλά επιταχυνόμενες αντίστοιχες εκείνων που έχουν μάθει στο κεφάλαιο 1.1 της Φυσικής Α΄ Λυκείου.
Εκπαιδευτικοί στόχοι
Γνώσεις:
Οι μαθητές να γνωρίζουν: (i) Ποιές είναι οι προϋποθέσεις ώστε ένα σώμα να εκτελέσει ελεύθερη πτώση. (ii) Τι είδους κινήσεις είναι η ελεύθερη πτώση αλλά και η κατακόρυφη βολή προς τα πάνω. (iii) Ποιά μεγέθη μεταβάλλονται και ποιά παραμένουν σταθερά κατά τις
παραπάνω κινήσεις.
Δεξιότητες:
Οι μαθητές να μπορούν: (i) Να σχεδιάζουν σωστά τα διανύσματα της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της δύναμης του βάρους του σώματος σε διάφορες θέσεις της τροχιάς του σώματος, που εκτελεί ελεύθερη πτώση και κατακόρυφη βολή προς τα πάνω. (ii) Να προσδιορίζουν πειραματικά με τη βοήθεια της συσκευής labdisc την τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας. (iii) Να σχεδιάζουν τα διαγράμματα θέσης-χρόνου, ταχύτητας-χρόνου, επιτάχυνσηςχρόνου για τις παραπάνω κινήσεις. (iv) Να ερμηνεύουν αντίστοιχα διαγράμματα, όπως

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

148/326

προκύπτουν από το λογισμικό, που συνοδεύει το labdisc. (v) Να προσδιορίζουν τα είδη των
κινήσεων με βάση τα παραπάνω διαγράμματα.
Στάσεις:
Οι μαθητές: (i) Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη χρήση της επιστημονικής μεθοδολογίας και της εξαγωγής έγκυρων αποτελεσμάτων. (ii) Να αναπτύξουν μεταξύ τους πνεύμα συνεργασίας. (iii) Να διαπιστώσουν τα θετικά αποτελέσματα της ομαδοσυνεργατικότητας.
Περιγραφή του σεναρίου
Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει τέσσερεις διακριτές φάσεις και η υλοποίησή του ολοκληρώθηκε σε 3 διδακτικές ώρες. Συγκεκριμένα οι φάσεις είναι: α) της αφόρμησης, όπου
δίνονται τα σχετικά ερεθίσματα στους μαθητές για την ενεργό συμμετοχή τους στην όλη
διαδικασία και η διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων από αυτούς, β) η φάση της πειραματικής διαδικασίας με τη χρήση του labdisc, γ) η φάση της συζήτησης μεταξύ των μελών
των ομάδων και στην ολομέλεια και δ) η φάση της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει διάφορες μορφές, όπως γραπτή εξέταση (test), αυτοαξιολόγηση των μαθητών και ετεροαξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό βασισμένη σε ρουμπρίκες αξιολόγησης. Η κάθε μορφή
αξιολόγησης έχει τη δική της βαρύτητα στον τελικό βαθμό.
Φάση 1η: Αφόρμηση, ερεθίσματα, διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων.
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και σε κάθε ομάδα ανά 2 άτομα δίνεται
ένα φύλλο εργασίας.
Δραστηριότητα 1:
Μικρή σφαίρα αφήνεται από μικρό ύψος πάνω από την επιφάνεια της γης. Να σχεδιάσετε
τη σφαίρα, στις παρακάτω θέσεις:
i. Στη θέση από την οποία αφήνεται.
ii. Σε μια ενδιάμεση θέση καθώς κατεβαίνει προς το έδαφος.
iii. Σε μια ενδιάμεση θέση καθώς ανεβαίνει μετά την πρόσκρουσή της στο έδαφος.
Σε κάθε μια από τις παραπάνω θέσεις να σχεδιάσετε τα διανύσματα του βάρους της σφαίρας, της ταχύτητας και της επιτάχυνσής της (Να θεωρήσετε ότι η μοναδική δύναμη που ασκείται στη σφαίρα είναι το βάρος της).
Δραστηριότητα 2:
Μέσω του φύλλου εργασίας οι μαθητές παροτρύνονται να συζητήσουν με την ομάδα τους
αρχικά και στην ολομέλεια της τάξης στη συνέχεια, σχολιάζοντας τα σχήματα που έχουν
σχεδιάσει.
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Δραστηριότητα 3:
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ζητείται από τους μαθητές να διατυπώσουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα όπως: (α) Ποιό είναι το είδος της κίνησης της σφαίρας από την
στιγμή που αφήνεται από μικρό ύψος πάνω από το έδαφος μέχρι να έλθει σε επαφή με αυτό. (β) Ποιό είναι το είδος της κίνησης της σφαίρας, καθώς αυτή κινείται προς τα πάνω, μετά την πρόσκρουσή της στο έδαφος; (γ) Σε πραγματικές συνθήκες εκτός από το βάρος της
σφαίρας ασκείται και η αντίσταση του αέρα. Τι αλλάζει στις παραπάνω κινήσεις;
Φάση 2η: Πειραματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Δραστηριότητα 4:
Οι μαθητές, με τον συντονισμό και την καθοδήγηση του διδάσκοντος, θα μελετήσουν τις
προαναφερθείσες στην 1η φάση κινήσεις χρησιμοποιώντας την συσκευή Labdisc της Globisens (www.globisens.net) και ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ. Ένας μαθητής κρατά τη συσκευή σε οριζόντια θέση και σε κάποιο ύψος (π.χ. 1m) από το έδαφος. Ένας δεύτερος μαθητής αφήνει το μπαλάκι του πινγκ-πόγκ από μικρή απόσταση, κάτω από την συσκευή. Ο
αισθητήρας μέτρησης απόστασης, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στη συσκευή, μετρά σε
χρονικά διαστήματα, που ο χρήστης έχει προκαθορίσει, την απόσταση του αντικειμένου
από αυτήν, καθώς αυτό πέφτει και στη συνέχεια αναπηδά στο έδαφος. Η συσκευή είναι
συνδεδεμένη με τον Η/Υ (PC, Laptop ή Notebook) και προβολέα ή διαδραστικό πίνακα. Κατά τη διάρκεια της κίνησης καταγράφονται στον Η/Υ οι μετρήσεις για τρεις αναπηδήσεις και
δημιουργείται στην οθόνη το διάγραμμα θέσης-χρόνου. Οι μαθητές, από την ύλη που έχουν
ήδη διδαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικής της Α! Λυκείου, διαθέτουν τις
απαιτούμενες γνώσεις κινηματικής και δυναμικής σε μια διάσταση.
Δραστηριότητα 5:
Στο πρώτο στάδιο έχουν καταλήξει στα είδη των κινήσεων που εκτελεί το μπαλάκι κατά τις
διάφορες φάσεις της διαδρομής του. Με βάση το διάγραμμα θέσης-χρόνου και τις εξισώσεις των κινήσεων τις οποίες ήδη γνωρίζουν, μπορούν να υπολογίσουν την επιτάχυνση της
βαρύτητας και να απαντήσουν στα ερευνητικά ερωτήματα, που έχουν θέσει.
Δραστηριότητα 6 (Προαιρετική δραστηριότητα):
Εφόσον το μαθηματικό υπόβαθρο των μαθητών της τάξης το επιτρέπει, μπορεί ο διδάσκων
να προσθέσει στο φύλλο εργασίας ως επιπλέον δραστηριότητα την μελέτη της καμπύλης
θέσης-χρόνου και την μαθηματική εξήγησή της. Το πείραμα μπορεί να εκτελεστεί περισσότερες από μια φορές κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας και από διαφορετικές ομάδες
μαθητών.
Φάση 3η: Συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων.
Δραστηριότητα 7:
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Οι ομάδες μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα αποτελέσματα που έχουν βρει, κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις και να συζητήσουν στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματά τους.
Τελική Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των μαθητών περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Η κάθε φάση έχει τη δική της βαρύτητα στον τελικό βαθμό. Συγκεκριμένα:
Τίτλος
Αντικείμενο αξιολόγησης

1η ΦΑΣΗ
Εικονικό εργαστήριο

Τεχνική αξιολόγησης

Φύλλο Εργασίας
Ρουμπρίκα Αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό.

Κριτήρια αξιολόγησης

Συμμετοχή, υπευθυνότητα, συμπεριφορά

Βαρύτητα αξιολόγησης

30%

Τίτλος

Τεστ

Αντικείμενο αξιολόγησης

Γνώσεις, δεξιότητες

Τεχνική αξιολόγησης
Κριτήρια αξιολόγησης

Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό με προκαθορισμένη
μοριοδότηση .
Έλεγχος απαντήσεων

Βαρύτητα αξιολόγησης

50%

Τίτλος

3η ΦΑΣΗ
Εικονικό εργαστήριο

Αντικείμενο αξιολόγησης

Συμμετοχή στην ομάδα, συνεργασία

Τεχνική αξιολόγησης

Ρουμπρίκα αυτοαξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα
κριτήρια.
Τήρηση κανόνων συνεργασίας, εκπλήρωση του ρόλου
μέσα στην ομάδα, ικανότητα εξαγωγής ορθών συμπερασμάτων, ολοκλήρωση καθηκόντων, συνέπεια, παροχή
βοήθειας, επίλυση συγκρούσεων, αποδοχή κριτικής.

Κριτήρια αξιολόγησης

Βαρύτητα αξιολόγησης

2η ΦΑΣΗ

20%

Η τελική βαθμολογία κάθε μαθητή προκύπτει από ποσόστωση κάθε μιας από τις παραπάνω
επιδόσεις (βαθμολογίες). Αναλυτικότερα η τελική ατομική βαθμολογία κάθε μαθητή προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:
Τελικός βαθμός = [Φάση 1η]*0,30 + [Φάση 2η]*0,50 + [Φάση 3η]*0,20
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Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτότυπου διδακτικού σεναρίου διερευνητικής μάθησης που αξιοποιεί τις ψηφιακές πειραματικές συσκευές Labdisc gensci στο πλαίσιο του μαθήματος «Φυσική» της Α΄
Λυκείου. Για τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής συλλέχθηκαν
δεδομένα από ερωτηματολόγιο, το οποίο κλήθηκαν οι 23 συμμετέχοντες-μαθητές να συμπληρώσουν μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο,
τμήμα-απόσπασμα των αποτελεσμάτων του οποίου απεικονίζεται στο Σχήμα 1, εμπεριείχε
ερωτήσεις που αναδείκνυαν τόσο τις απόψεις-στάσεις που διαμόρφωσαν οι μαθητές τόσο
για τη διερευνητική μάθηση όσο και για το ψηφιακό εργαστήριο Labdisc. Η συνολική αποτίμηση των ευρημάτων της έρευνας καταδεικνύει ότι: α) οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά
στο παραπάνω τεχνολογικά υποστηριζόμενο διερευνητικό σενάριο, β) η αξιοποίηση του
ψηφιακού εργαστηρίου Labdisc, πλαισιωμένη από τις διερευνητικές δραστηριότητες του
διδακτικού σεναρίου, οδήγησε σε αύξηση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών και σε
αισθητή βελτίωση της αναδόμησης των πρωταρχικών τους ιδεών και γ) η εφαρμογή συνδυασμού μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης έδωσε τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να
αποτιμήσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα την επίδοση των μαθητών. Άμεσος μελλοντικός μας στόχος αποτελεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή
περαιτέρω διδακτικών σεναρίων που θα αξιοποιούν την προστιθέμενη αξία του ψηφιακού
εργαστηρίου Labdisc σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Σχήμα 1: Απόσπασμα των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου.
Ευχαριστίες
Η ερευνητική αυτή εργασία έχει υποστηριχτεί από τα έργα: α) SAILS που χρηματοδοτείται
από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Seventh Framework
Programme). Ο δικτυακός τόπος του έργου είναι: http://www.sails-project.eu/, β) Comenius
«PREATY: Proposing modern e-assessment approaches and tools to young and experienced
in-service teachers» (n° 526965-LLP-1-2012-1-GR-COMENIUS-CMP) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος LifeLong Learning.
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται σε μια προσπάθεια διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της χρήσης εκπαιδευτικών λογισμικών στη μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται για μια
εκπαιδευτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε σε τάξη νηπιαγωγείου στα πλαίσια των
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα Αγωγής Υγείας: Βήματα για τη
Ζωή, που εφαρμόζει το σχολείο κατά το σχολικό έτος 2013-14 και είχε ως στόχο να προάγει
τον υπολογιστή ως μέσο που συμβάλλει στη συνεργασία μεταξύ των παιδιών της προσχολικής ηλικίας στην παραγωγή ενός κοινού έργου καθώς και στην ενίσχυση του αναδυόμενου
γραμματισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνεργασία μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή δίνει τη δυνατότητα της γλωσσικής έκφρασης και επικοινωνίας, καθώς τα παιδιά
είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να αναλύσουν, να αναθεωρήσουν τη σκέψη τους και τέλος να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό βιβλίο με
τη βοήθεια του λογισμικού RNA.
Λέξεις - κλειδιά: Υπολογιστής, λογισμικά, αναδυόμενος γραμματισμός, συνεργατικότητα.
Εισαγωγή
Η είσοδος του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο τα τελευταία χρόνια έδωσε την ευκαιρία στους
παιδαγωγούς να δώσουν μια διαφορετική προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία προκαλώντας τους μαθητές να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Ο υπολογιστής
ως μέσο το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου έχει να προσφέρει πολλά
και σύμφωνα με τον οδηγό νηπιαγωγού είναι «To εργαλείο που έχει τη δυνατότητα να
διευρύνει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, προσδίδοντας νέα διάσταση στις αναπτυσσόμενες
δραστηριότητες και ενισχύοντας τη δυναμική του διερευνητικού –δημιουργικού τους παιχνιδιού» (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006). Η παρέμβαση στηρίχτηκε στο πρόγραμμα Βήματα
για τη Ζωή. Πρόκειται για πρωτότυπο υλικό ολοκληρωμένου προγράμματος παρέμβασης
Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων, κατάλληλου για το Ελληνικό Νηπιαγωγείο, που φτιάχτηκε λαμβάνοντας υπόψη διάφορα προγράμματα Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) πανεπιστημίου ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά, εγκεκριμένα από τον ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και τη SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services
Administration). Διαμορφώθηκε με βάση την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και τις
ανάγκες του Αναλυτικού Προγράμματος. (Κουρμούση, 2013, σελ. 21, 52-53).
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Τ.Π.Ε. και προσχολική Αγωγή
Το Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην προσχολική και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
στο σκοπό χρήσης των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο, αναφέρει: «(τα παιδιά) χρησιμοποιούν λογισμικό και υπηρεσίες του διαδικτύου, εντάσσοντας οργανικά τις ΤΠΕ στις καθημερινές δραστηριότητες του νηπιαγωγείου ως εποπτικά μέσα διδασκαλίας, ως εργαλεία διερεύνησης,
πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων και ως εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών, ψηφιακού γραμματισμού και έκφρασης με πολλαπλούς τρόπους, δημιουργίας, επικοινωνίας
και συνεργασίας» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2011).
Τ.Π.Ε. και γραμματισμός
Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογική ανάπτυξη και η διάδοση των μέσων επικοινωνίας
αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής δημιουργούνται ευθύς νέες ανάγκες
και απαιτήσεις δεξιοτήτων γραμματισμού από τους αναγνώστες και τους συγγραφείς. Τα
κείμενα που θα γράφονται στο μέλλον θα έχουν το χαρακτηριστικό της πολυτροπικότητας ή
με διαφορετικά λόγια θα κυριαρχήσουν οι πολυγραμματισμοί οι οποίοι κερδίζουν συνεχώς
έδαφος τα τελευταία χρόνια. (Κυρίδης κ.α 2003).
Ο όρος «πολυγραμματισμοί» ή αλλιώς multiliteracies δημιουργήθηκε από το New London
Group το 1994 και είναι μία προσέγγιση διαφορετική που δίνει έμφαση στην ενασχόληση
των ατόμων με διάφορα κείμενα και είδη λόγου και φανερώνει τη μεγάλη ποικιλία μορφών
κειμένου που μπορεί να έχει μια κοινωνία ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας της
πληροφορίας και της επικοινωνίας (Kalantzis, Cope, 2001). Με την εξέλιξη των πολυγραμματισμών γίνεται πια λόγος για την εμφάνιση του νέου γραμματισμού δίνοντας διαφορετικό περιεχόμενο στον αναδυόμενο γραμματισμό.
Το περιεχόμενο του «νέου γραμματισμού» στις μέρες μας δεν περιορίζεται στην ανάγνωση,
τη γραφή και την αρίθμηση αλλά θεωρεί τη γραφή ως ένα μέσο για την ανάπτυξη και την
επικοινωνία με τους άλλους. Η δυνατότητα του σύγχρονου ανθρώπου να έχει στη διάθεσή
του πλήθος από πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή προϋποθέτει την δεξιότητα να χρησιμοποιεί κείμενα για να επεξεργαστεί και να ανταλλάξει ιδέες, μηνύματα, συναισθήματα
καθώς και να εργαστεί από κοινού με άλλα πρόσωπα (Φραγκουλίδου, 2006).
Έρευνες έχουν δείξει ότι η εργασία σε μικρές ομάδες ευνοεί τη συνεργατική μάθηση καθώς
η αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο, η αλληλεξάρτηση, η επικοινωνία μεταξύ των μελών γίνεται ευκολότερα και ουσιαστικότερα (Χαραλάμπους, 2000). H συνεργασία μεταξύ
των παιδιών για τη δημιουργία ενός ψηφιακού βιβλίου δίνει νόημα στην ψηφιακή εικόνα
ως τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης των προσωπικών τους συναισθημάτων. Επίσης, το να
δημιουργούν κείμενα με ψηφιακά μέσα μπορεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών σχετικά με τη γραφή (Αποστολίδου, 2012).
Ευνόητο φαίνεται από τα παραπάνω ότι η ενασχόληση των παιδιών με την τεχνολογία προσφέρει ευκαιρίες αναδυόμενου γραμματισμού όπου τα παιδιά σκέπτονται, αναλύουν ,
ανασυνθέτουν τις γνώσεις τους εμπλεκόμενα με τη γνωστική περιοχή της γλώσσας και μαθαίνουν να εκφράζονται να επικοινωνούν, να δημιουργούν κείμενα πέρα από το συνηθι-
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σμένο παραδοσιακό τρόπο. Ένα τέτοιο παράδειγμα αναλύουμε παρακάτω παρουσιάζοντας
τη δημιουργία ψηφιακής μη γραμμικής ιστορίας μέσα από το ανοικτό λογισμικό RNA.
Μεθοδολογία και στοχοθεσία εκπαιδευτικής παρέμβασης
Η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Μάκρης, ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια 30 ημερών, 1-30 Νοεμβρίου 2013. Έλαβαν μέρος 25 νήπια τα οποία συνεργάστηκαν με τη μορφή ζευγαριού. Το εποπτικό υλικό αποτέλεσαν Υπολογιστής,
εκτυπωτής, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ψηφιακός ηχογραφέας.
Η εκπαιδευτική παρέμβαση είχε ως βασικό στόχο τη συνεργασία των παιδιών στον υπολογιστή για την παραγωγή ενός κοινού έργου και τη συμβολή του στην ενίσχυση της γραφής
στα πλαίσια του αναδυόμενου γραμματισμού. Ως ειδικότεροι στόχοι ήταν :
Όσον αφορά τη μαθησιακή περιοχή Γλώσσα:
• Να εκφραστούν προφορικά περιγράφοντας τη σκέψη τους.
• Να παράγουν γραπτό λόγο με τη χρήση λογισμικού.
• Να κατανοήσουν τη δομή του γραπτού λόγου.
Όσον αφορά τις ΤΠΕ στόχοι ήταν:
•
•

Να διερευνήσουν τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού λογισμικού RNA, να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν τρόπους έκφρασης μέσω του υπολογιστή.
Να δημιουργήσουν τη δική τους ιδιότυπo ψηφιακό βιβλίο.

Όσον αφορά την Προσωπική και Κοινωνική ανάπτυξη στόχοι ήταν:
•
•

Να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις αποκτώντας κοινωνικές δεξιότητες.
Να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους δημιουργώντας κάτι εντελώς δικό τους και
παρουσιάζοντάς το στην ομάδα.
Υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης
Α΄φάση: καταιγισμός ιδεών-αρχικό πλαίσιο αναφοράς
Διάρκεια: μια ημέρα

Αφορμή για την εκπαιδευτική παρέμβαση αποτέλεσε το πρόγραμμα «Βήματα για τη Ζωή»
στα πλαίσια του οποίου εντάσσεται και ο υπολογιστής. Δεδομένου ότι η ομάδα μας έχει
απασχοληθεί και παλαιότερα με λογισμικά ανοικτού τύπου και έχει σχετική εμπειρία στους
υπολογιστές καθώς και η διαπίστωση ότι το ενδιαφέρον των παιδιών κορυφώνεται όταν
ασχολείται με την τεχνολογία, συζητήθηκε στην ολομέλεια της τάξης το θέμα με το οποίο
ήθελαν να ασχοληθούν στον υπολογιστή. Ακολούθησε ο καταιγισμός ιδεών(brainstorming)
όπου όλα τα παιδιά εξέφρασαν τη γνώμη τους και οι προτιμήσεις τους καταγράφηκαν από
τη νηπιαγωγό. Ενδεικτικά ακούστηκαν οι ιδέες: «να κάνουμε ένα βιβλίο διαφορετικό από τα
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άλλα», «να φτιάξουμε κάτι με το φίλο μας», «να ζωγραφίσουμε τα αγαπημένα μας παιχνίδια», «να γράψουμε τα ονόματά μας». Η ομάδα κατέληξε στην πρόταση να φτιάξουν ένα
βιβλίο διαφορετικό από τα άλλα που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη μας, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο . Αποφάσισαν να δουλέψουν σε ζευγάρια πλην μιας ομάδας που είχε τρία παιδιά, γιατί
είναι μονός ο αριθμός της τάξης και το κάθε ζευγάρι να δημιουργήσει το δικό του κείμενο.
Επέλεξαν το λογισμικό Rna γιατί τους ήταν φιλικά ως προς τη χρήση τα εργαλεία και τα
γραφικά του (γνώριζαν το λογισμικό από προηγούμενη δραστηριότητα με θέμα τη διατροφή). Για την τελική μορφή αποφάσισαν το ηλεκτρονικό βιβλίο να περιέχει αυτοτελή κείμενα και διάφορα σημειωτικά μέσα (εικόνες, γράμματα, ήχο), καθώς και τα στοιχεία που
αποτελούν ένα βιβλίο σε έντυπη μορφή: εξώφυλλο, συγγραφείς, εικονογράφοι, περίληψη,
ISBN. Μέσα από τη συζήτηση προέκυψε η επιθυμία των παιδιών να ακούγεται η δική τους
φωνή με τη χρήση ψηφιακού ηχογραφέα. Για τη τελική μορφή του βιβλίου προέκυψε η
ανάγκη ενασχόλησης και με το λογισμικό movie maker.
Β΄ φάση: υλοποίηση δραστηριοτήτων στον υπολογιστή
1η δραστηριότητα: δημιουργία και ολοκλήρωση πίνακα αναφοράς τίτλων έργων
Διάρκεια: δύο ημέρες
Οι ομάδες εργασίας μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν τον τίτλο που θα δώσουν
στο έργο τους. Κάθε τίτλος αποτέλεσε μια διαφορετική θεματική. Τα παιδιά υπαγόρευσαν
στη νηπιαγωγό τον τίτλο του έργου και τα ονόματα της ομάδας τους και δημιουργήθηκε
ένας πίνακας αναφοράς. Στη συνέχεια ο πίνακας με συγκεντρωμένα τα θέματα που επεξεργάστηκαν τα παιδιά, αναγνώστηκε από τους δημιουργούς και αναρτήθηκε στη γωνιά
του υπολογιστή. (Εικόνα 1).

Εικόνα 1:
Ο πίνακας αναφοράς με τους τίτλους κάθε θέματος και τα ονόματα των παιδιών
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2η δραστηριότητα: εργασία σε ζευγάρια (ζωγραφική – γραφή – ηχογραφήσεις)
Διάρκεια: τρεις εβδομάδες
Σε χρόνο που είχε οριστεί μαζί με τα παιδιά, ξεκίνησαν με το ζευγάρι τους τη δημιουργία
του δικού τους πολυτροπικού κειμένου στο εν λόγω λογισμικό.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου τους για την υλοποίηση του θέματος που θα επεξεργαστούν, γινόντουσαν οι αντίστοιχες ηχητικές καταγραφές. Έτσι φάνηκαν οι προβληματισμοί
τους, η συναισθηματική τους διάθεση πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Το Rna ανήκει στα λογισμικά προτίμησης τους λόγω των γραφικών του. Προξενούσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο «κουβάς», όπως ονομάζανε το εικονίδιο γεμίσματος φόντου, τα διαφορετικά πινέλα(χρώμα, ξυλομπογιές, κηρομπογιές, πάχος, υφή γραφής), η επιλογή γραμμών
ζωγραφικής (καμπύλη - διακεκομμένη και συνεχόμενη), η μίξη χρωμάτων, καθώς και η επιλογή της αναίρεσης.

Εικόνα 2: Τα παιδιά εκτυπώνουν το έργο τους.
Σύμφωνα με το προεπιλεγμένο θέμα, τα παιδιά μοιραζόντουσαν το κομμάτι που ήθελε να
ζωγραφίσει ο καθένας και κατά τον ίδιο τρόπο γράφανε ή αντιγράφανε τον τίτλο (από τις
καρτέλες του πίνακα αναφοράς), το όνομά τους και την ημερομηνία. Πολλά παιδιά επέλεξαν να γράφουν όπως μπορούν με το πληκτρολόγιο, χωρίς να συμβουλεύονται την κινητή
καρτέλα, άλλα ένιωθαν πιο ασφαλή να αντιγράφουν τον τίτλο ή το όνομά τους και μερικά
να βοηθιούνται από τους φίλους τους που είχαν μια καλύτερη εξοικείωση με τον υπολογιστή, από διαφορετικού τύπου λογισμικά που ασχολούνταν στο σπίτι τους. Δεν πτόησε το
γεγονός ότι μερικά παιδιά δεν είχαν ασχοληθεί ξανά εντατικά με το αντικείμενο. Στη πορεία γινόντουσαν ανατροφοδοτήσεις ως προς τη συνέχεια της ζωγραφικής, την εξέλιξη της
λέξης που γράφεται, τις διορθώσεις που προτείνονταν από τα παιδιά.
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Τέλος, αποθηκεύσανε και εκτύπωσαν την εργασία τους και την αναρτήσανε στη γωνιά του
υπολογιστή (Εικόνα 2). Κατά την ολοκλήρωση του ψηφιακού βιβλίου προχώρησαν στη δημιουργία του μπροστόφυλλου και του οπισθόφυλλου. Το μπροστόφυλλο ανέγραφε το συγγραφέα, τις εκδόσεις, τον τίτλο. Τα παιδιά ενδεικτικά ανέφεραν για τον τίτλο: «δύο παιδάκια στον υπολογιστή», για το συγγραφέα: «θα γράφουν τα γράμματα και το νηπιαγωγείο
2ο και την τάξη». (Εικόνα 3.)

Εικόνα 3: Το εμπροσθόφυλλο του βιβλίου.
Στο οπισθόφυλλο τα παιδιά έγραψαν όπως μπορούσαν μια σύντομη περίληψη του έργου
τους και το ISBN του ψηφιακού βιβλίου. Τα παιδιά ανέφεραν σχετικά: «έχει νούμερα και
γραμμές», «αυτό το βιβλίο είναι μοναδικό, όπως εμείς». (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Το οπισθόφυλλο του βιβλίου.
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Αξιολόγηση
Από τις παραπάνω εικόνες παρατηρούμε ότι τα παιδιά προσπάθησαν να δημιουργήσουν
μικρά κείμενα που είχαν νόημα για εκείνα στηριζόμενα στις προηγούμενες γνώσεις τους,
χρησιμοποιώντας λειτουργικά τους πίνακες αναφοράς της τάξης τους και το σημαντικότερο
κάνοντας δημιουργικό διάλογο με τον συμμαθητή τους. Με τη δραστηριότητα αυτή κατάφεραν να οικοδομήσουν τη γνώση τους προχωρώντας λίγο παρακάτω, βελτιώνοντας το λεξιλόγιό τους, μαθαίνοντας να επεξεργάζονται τα μέσα από το περιβάλλον τους, πραγματοποιώντας με τον τρόπο αυτό το σκοπό του αναδυόμενου γραμματισμού.
Πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση έγινε σε 3 στάδια:
Αρχική Αξιολόγηση
Στο πρώτο στάδιο αξιολογήθηκαν οι πρότερες γνώσεις των παιδιών σχετικά με τους υπολογιστές και τα λογισμικά, καταγράφηκαν οι απόψεις των παιδιών και οι συζήτηση που ακολούθησε σχετικά με την οργάνωση των ομάδων και την επιλογή του θέματος.
Διαμορφωτική Αξιολόγηση
Ως προς τη προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη
Κατά το στάδιο των εργασιών καταγράφηκαν οι συζητήσεις των παιδιών, ο διάλογος και η
ανταλλαγή απόψεων, οι διαφωνίες μεταξύ τους καθώς και ο τρόπος εξεύρεσης λύσεων για
τη διαμόρφωση του κοινού έργου. Χαρακτηριστικά του σταδίου αυτού ήταν ότι τα παιδιά
αποδέχονταν τη διαφορετική άποψη του άλλου και προσαρμόζονταν στο διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ενδεικτικά ανέφεραν στην ερώτηση «τι κάνατε για να βρείτε τον τίτλο;»: «συνεργαστήκαμε», «με τη σκέψη μας», «συζητήσαμε τι να κάνουμε, «μιλήσαμε και βρήκαμε
ιδέα και το αποφασίσαμε. Σχολίαζαν ενθαρρυντικά την προσπάθεια των άλλων: «πολύ ωραίο αυτό».
Ως προς τις ΤΠΕ
Αντιλαμβάνονταν τη διαφορετική χρήση του χαρτιού από το λογισμικό ζωγραφικής του υπολογιστή: «στον υπολογιστή φτιάχνουμε πιο πολλά σχέδια», «το χαρτί μπορεί να σκιστεί
αλλά στον υπολογιστή δε σκίζεται».Πειραματίστηκαν με τα διαφορετικά είδη γραφής που
προσφέρει το λογισμικό Rnα. Με την εκτύπωση τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
ενθουσιασμό διότι επέδειχναν το εκτυπωμένο έργο στην ολομέλεια της τάξης με καμάρι
σηκώνοντάς το ψηλά και φωνάζοντας: «παιδιά κοιτάξτε τι φτιάξαμε!».
Ως προς τη γλώσσα(προφορική και γραπτή έκφραση)
Προσπάθησαν να προφέρουν σωστά τον τίτλο του λογισμικού, να διαβάσουν στη πορεία
αυτά που έγραψε ο συνεργάτης τους: «τα γράψαμε με το πληκτρολόγιο με το μυαλό μας».
Σε σχέση με τη κατανόηση της δομής του γραπτού λόγου, χαρακτηριστικοί ήταν και οι διάλογοί τους, καθώς χτίζανε λίγο- λίγο τις λέξεις που προσπαθούσανε να γράψουνε: «μετά το
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Α», «εδώ είναι το Χ», «αυτό είναι το Ξ, το πάτησα», «το Ε, νάτο», «είναι πάλι το Ξ;», «λέμε
Αλέξανδρος», «έπρεπε να βάλεις το Ε».
Τελική αξιολόγηση
Δήλωσαν την ευχαρίστησή τους από την ενασχόληση με τον υπολογιστή και το συγκεκριμένο λογισμικό και ζήτησαν την επανάληψη παρόμοιων δραστηριοτήτων. Η κάθε ομάδα παρουσίασε το έργο της στην ολομέλεια της τάξης και δέχτηκε την ανάλογη κριτική η οποία
ήταν πολύ εποικοδομητική: «όταν το τελειώσαμε το είχαμε εκτυπώσει στον εκτυπωτή και
μετά το κολλήσαμε δίπλα στην οθόνη», «ήταν εύκολο και μου άρεσε γιατί τα πατάγαμε και
βγαίνανε τα γράμματα», «μου άρεσε που συνεργαστήκαμε και φτιάξαμε τη ζωγραφιά»,
«μου άρεσε όταν γράφαμε το όνομά μας, με βοηθούσε η Μπέλα», «δουλέψαμε μαζί» ,
«νιώθω χαρούμενος όταν ζωγραφίζω με τους φίλους μου ωραίες ζωγραφιές στον υπολογιστή».
Παρατηρήσαμε ότι οι αλλοδαποί μαθητές ενθαρρύνθηκαν από τη διαδικασία στην προφορική τους έκφραση και ειδικότερα στη βελτίωση λεξιλογίου: προσπαθούσαν να περιγράψουν τη ζωγραφιά τους, τα υλικά του υπολογιστή που χρησιμοποιούσαν γι΄ αυτό το σκοπό,
αλλά και να δανειστούν λέξεις από αυτές που άκουγαν από τους συμμαθητές τους να λένε
κατά τη δική τους περιγραφή: «πειρατικό καράβι», «πληκτρολόγιο», «υπολογιστή». Επίσης
παρατηρήθηκε βελτίωση στη σωστή χρήση των άρθρων: «το ήλιος, ο ήλιος». Χρησιμοποιήθηκαν επεξηγηματικές λέξεις όπως: «επειδή».
Συμπεράσματα
Η ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών στην παραπάνω διαδικασία ήταν εμφανής. Η τεχνολογία συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος. Ο διάλογος και οι
αλληλεπιδράσεις τους κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του βιβλίου καθιστά τον υπολογιστή ένα ισχυρό εργαλείο στην τάξη. Στην παραπάνω εκπαιδευτική παρέμβαση η δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου και η συνεργασία σε μικρές ομάδες έδειξε ότι τα παιδιά ενεργοποίησαν τη σκέψη τους για την παραγωγή ενός κειμένου, ενισχύοντας τον αναδυόμενο
γραμματισμό, ενδυνάμωσαν τις προσωπικές τους σχέσεις και τη μεταξύ τους συνεργασία
καθώς και τη συμμετοχή των αλλοδαπών μαθητών .
Βιβλιογραφικές αναφορές
Αποστολίδου,Β., (2012). Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους
γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ , Μέρος ΙΙ, Κέντρο Ελληνικής γλώσσας,Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Θεσσαλονίκη. Ανακτήθηκε 2 Iανουαρίου 2014, από
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf
Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β., και Ντίνας, Κ. (2003). Η πληροφοριακή επικοινωνιακή τεχνολογία
στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
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Kalantzis, M. Cope, B. 'Multiliteracies., (2001) : a framework for action. Transformations in
language and learning : perspectives on multiliteracies. Ανακτήθηκε 5 Ιανουαρίου
2014, από
http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=EBlJ92v0zyAC&oi=fnd&pg=PA9&dq=kalan
tzis+multiliteracies,2001+a+framework+of+action&ots=s4tQN-nJw&sig=UXtiUM6yZfmHGd2LB_8rgW0UzJ8&redir_esc=y#v=onepage&q=kalantzis%20m
ultiliteracies%2C2001%20a%20framework%20of%20action&f=false
Κουρμούση, Ν., (2013). Πρόγραμμα Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων για το
Νηπιαγωγείο. Βήματα για τη Ζωή. Β΄ αναθεωρημένη έκδοση. Σοκόλη-Κουλεδάκη.
Χαραλάμπσυς, Ν. (2000). Συνεργατική μάθηση: Από τη θεωρία στην πράξη, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία. Ανακτήθηκε 7 Ιανουαρίου 2014, από
http://users.auth.gr/~kliapis/NeofytF.pdf
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ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Β: Ειδικό Μέρος, ΠΕ 60 Νηπιαγωγοί, Αθήνα.
Φραγκουλίδου, Φ., (2006). ΄Εφηβοι και διαδίκτυο: Μελέτη των επιδράσεων του διαδικτύου
στους έφηβους χρήστες, Διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη. : Ανακτήθηκε 30 Δεκεμβρίου 2013
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Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη χρήση και ενσωμάτωση του διαδραστικού πίνακα.
Τζαλακώστας Ρίζος
Εκπαιδευτικός
ritzal1963@gmail.com
Περίληψη
Η διείσδυση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα του Διαδραστικού Πίνακα επιφέρει μαζί της και την ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη χρήση και ένταξη
αυτού του τεχνολογικού εργαλείου στην εκπαιδευτική πρακτική. Η εκπαιδευτική κοινότητα
όμως παρουσιάζεται επιφυλακτική σε επιμορφωτικές διαδικασίες που εκπορεύονται από
κρατικούς φορείς, λόγω της αδυναμίας αυτών των προγραμμάτων να συνδέσουν τη θεωρία
με τη σχολική πράξη και να πείσουν για τη χρησιμότητα εισαγωγής στη σχολική τάξη νέων
τεχνολογικών εργαλείων και διαφορετικών προσεγγίσεων του μαθησιακού περιεχομένου..
Αυτό σταδιακά επιφέρει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης
εκπαίδευσης, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εκπαιδευτικό. Παρουσιάζεται λοιπόν η ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη χρήση του ΔΠ, ενός τεχνολογικού εργαλείου, το οποίο φαίνεται να αποτελεί σημείο εισόδου των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από το διττό του ρόλο, αφού παράλληλα ελέγχει και ελέγχεται από
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ταυτόχρονα η σωστή χρήση και ο συνδυασμός των δυνατοτήτων του ΔΠ αναβαθμίζουν το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Λέξεις - κλειδιά: Διαδραστικός Πίνακας, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, επιμόρφωση, ποιότητα εκπαίδευσης.
Εισαγωγή
Αποτελεί γενική παραδοχή ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προετοιμασθούν κατάλληλα
ώστε να είναι αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αφενός και αφετέρου να είναι σε θέση, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες δεξιότητες, να εκμεταλλευθούν τις
δυνατότητες ενός μεταβαλλόμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται ως μέρος ενός συνεχούς που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση
και τη συνεχή εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Oι Clarke και Mayer έχουν αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει να εξετάσουν πώς
τα πλούσια χαρακτηριστικά των τεχνολογικών μέσων θα πρέπει να ωφελούν την σχέση με
τη γνωστική ικανότητα του μαθητή που αποκαλείται θεωρία γνωστικών φορτίων (C.Clarke,
R. Mayer 2008). Από την άλλη, έγινε αντιληπτό ότι η ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού στις ΤΠΕ, αν και - ως ένα βαθμό - αναγκαία, δεν επαρκεί και δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα για αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό έργο.
Με την είσοδο των νέων τεχνολογιών στη σχολική τάξη η αποτελεσματική εκπαίδευση των
Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί σήμερα ένα
βασικό ζητούμενο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικότερα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, παρατηρείται ραγδαία είσοδος τεχνολογικών εργαλείων και η απαίτηση για επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) και οι διαδραστικοί πίνακες (ΔΠ) αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας.
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Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην ένταξη των Διαδραστικών Πινάκων στην Εκπαιδευτική
διαδικασία.
Κατάρτιση και αποτελέσματα
Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται σχετικά για την έλλειψη της κατάλληλης εκπαίδευσης
στους ΔΠ και παρατηρείται πως ο εκπαιδευτικός – χρήστης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην
αξιοποίηση και ενσωμάτωση του ΔΠ στην εκπαιδευτική πράξη. Έρευνα του πανεπιστημίου
του Cambridge καταγράφει στα ευρήματά της τον κεντρικό-πρωταρχικό ρόλο του δασκάλου
για τη στήριξη της πρωτοβάθμιας συνεργατικής μάθησης της επιστήμης των παιδιών στο
ΔΠ (Mercer, 2011). Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι ενώ εκπαιδευτικοί κατανοούν αυτή την
τεχνολογία, πολλοί εξ αυτών δεν κατανοούν τη φύση και τις επιπτώσεις της αλληλεπιδραστικής - διαδραστικής μάθησης (Glover et all, 2007).
Στην έκθεση που υπέβαλαν οι Warwick, Hennessy και Mercer (2011), για λογαριασμό του
Πανεπιστημίου του Cambridge, για μια διερευνητική μελέτη περίπτωσης που σχετίζεται με
τη χρήση των ΔΠ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο εξοπλισμός από μόνος του δεν
μεταμόρφωσε τη διδασκαλία. Αυτό που αποτύπωνε τη μεγαλύτερη επιρροή στα μαθήματα
ήταν αυτό που ο δάσκαλος αντιλαμβανόταν ότι παρέχει ο ΔΠ ως ένας προστιθέμενος
πόρος. Η τελική πρότασή τους τόνιζε την ανάγκη για την κατανόηση των σαφώς
καθορισμένων αποτελεσματικών παιδαγωγικών πρακτικών κατά τη χρήση διαδραστικών
τεχνολογιών.
Παρόλο που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διάκεινται θετικά απέναντι στην επιμόρφωση, η
μη τήρηση των βασικών προϋποθέσεων για μια αποτελεσματική εκπαίδευση όπως ο Κόκκος τους ορίζει (Κόκκος 2005) δεν επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η αναποτελεσματικότητα για αλλαγή και αυτοβελτίωση του εκπαιδευτικού οφείλεται, ως ένα βαθμό, στον τρόπο επιμόρφωσης επισημαίνουν οι Παπαναούμ, (2003), Χατζηπαναγιώτου, (2001). Συγκεκριμένα εντοπίζουν αδυναμίες στο σχεδιασμό την υλοποίηση, στο ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τους οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και στο ότι ο σκοπός των διάφορων επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι κυρίως η εξυπηρέτηση των υποτιθέμενων αναγκών του υφιστάμενου συστήματος, στα οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμμετάσχουν ως υπάλληλοι υπαγόμενοι στην εκπαιδευτική αρχή.
Οι προσφερόμενες επιμορφώσεις στηρίζονται στο συμπεριφοριστικό μοντέλο της μετάδοσης και εισαγωγής γνώσης, δεν έχουν συνέχεια και διάρκεια, ούτε διαθέτουν το παιδαγωγικό περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής επαγγελματικής ανάπτυξης
που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί (Paraskeva et al., 2008).Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
είναι στρατηγικής σημασίας θεσμός που προσφέρεται για ακαδημαϊκή, επαγγελματική και
προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αλλά και για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όλου του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τρεις έρευνες (Παπανικολάου, Τζιμογιάννης, 2006, Μαρκαντώνης
2007, Λαζαρίδου 2009) όπου αποτυπώνεται πως ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών δεν
γνωρίζει εφαρμογές και εργαλεία των ΤΠΕ που σχετίζονται με το αντικείμενό τους γι αυτό
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και δεν αξιοποιεί τις ΤΠΕ, ενώ παράλληλα δηλώνει μεγάλη και απόλυτη ανάγκη επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες παρόλο που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το ΥΠΔΒΜΘ αντίστοιχα
προγράμματα επιμόρφωσης
Ο Σαλονικίδης (2005) αναφέρει πως ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η διεξαγωγή του προγράμματος πρέπει να είναι τοπικής κλίμακας και να έχει κέντρο τον επιμορφούμενο και τη
σχολική μονάδα. Έτσι θα επιλυθούν αρκετά προβλήματα που μέχρι τώρα οδηγούσαν σε
αποτυχία πολλές παρόμοιες προσπάθειες. Η ενδοσχολική επιμόρφωση στην πράξη κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματική επιμόρφωση. Η κατασκευή διδακτικού
σεναρίου, με ενορχηστρωμένους ψηφιακούς πόρους, έτσι ώστε να αυξάνεται το προσδόκιμο θετικής έκβασης μιας εκπαιδευτικής πρακτικής, προσανατολισμένου στην ανάδειξη του
διττού ρόλου του διαδραστικού πίνακα, ως υπολογιστή και ως τεχνουργήματος, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες παραγωγής μαθησιακού υλικού, αποτελεί μια κατάλληλη πρόταση για τη διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο ΔΠ και την επιτυχή έκβαση της ένταξης του ΔΠ στη σχολική τάξη.
Σε πολλές τάξεις που ο ΔΠ εκτιμάται για την παρουσίαση και τα κινητήρια οφέλη, μπορεί να
έχει προσωρινό εκπαιδευτικό χαρακτηριστικό γνώρισμα περιορισμένης αξίας για τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης (Glover et al, 2007), (Hall & Higgins, 2005). Υπάρχει
ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή στην παιδαγωγική που συνδέεται με τη χρήση του
διαδραστικού πίνακα (Glover et al, 2007, Kennewell et al, 2008). Αυτό φαίνεται να απαιτεί
την επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού στην τάξη που είναι εξοπλισμένη
με ΔΠ, με έμφαση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην προσέγγιση προς το αντικείμενο της
διδασκαλίας και της μάθησης. Η ανησυχία διαφαίνεται και σε άλλες μελέτες όπου παρατηρείται το ίδιο που παρατηρήθηκε και με τους Η/Υ. Ο παροπλισμός του τεχνολογικού υλικού
αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί πολλές χώρες και αναζητούνται λύσεις αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των διαδραστικών τεχνολογιών στην διδασκαλία.
Βασικοί παράγοντες ένταξης και ενσωμάτωσης των ΔΠ.
Τον Μάιο του 2010, η EuSCRIBE (European Schools and Classroom Research of Interactive
Whiteboards in Education) κυκλοφόρησε την έκθεσή του έργου EuSCRIBE: «Κατευθυντήριες
γραμμές για την αποτελεσματική χρήση στην τάξη του ΔΠ». Δρομολογημένο εκ μέρους του
European Schoolnet , ένα δίκτυο από 31 υπουργεία παιδείας, συνέταξαν μια έκθεση η οποία παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές κατά την εφαρμογή και
την εργασία με διαδραστικούς πίνακες.
Δεκατρία υπουργεία Παιδείας ξεκίνησαν μια έρευνα που περιελάμβανε ερευνητικές επισκέψεις, παρατηρήσεις, συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης η οποία διεξήχθη στην Ιρλανδία,
την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Από την έκθεση αυτή προέκυψαν επτά βασικοί τομείς για επικέντρωση κατά την εφαρμογή και τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Οι τομείς αυτοί σχετίζονται με την ηγεσία την οργάνωση, την αγορά, εγκατάσταση και
συντήρηση, την πρόσβαση, τη διαχείριση της τάξης, την εκπαίδευση και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, τη μάθηση και τη διδασκαλία.
Σε μια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Walden (2010) που αφορά την σύνδεση
της τεχνολογίας και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, αναφέρεται πως στην επαγγελματική
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εξέλιξη στο χώρο εργασίας, λείπει η αποτύπωση στη βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών και, ενδεχομένως, στην αύξηση της συχνότητας χρήσης της τεχνολογίας. Στις εισηγήσεις του το Πανεπιστήμιο του Walden συστήνει την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από εκπαιδευτικούς που να ανήκουν στον ίδιο τομέα και με μέντορες που είναι γνώστες και χρήστες της τεχνολογίας, μέσω πρακτικής και συγκεκριμένων
στρατηγικών, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με ειδικούς καθώς και μεταπτυχιακούς εκπαιδευτικούς για να αναδείξουν στους εκπαιδευτικούς τις συνδέσεις μεταξύ της
τεχνολογίας, της μάθησης και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
Η έρευνα του Glover και των συνεργατών του στο Πανεπιστήμιο του Keele αναφέρει πως
όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν κερδίσει την εμπιστοσύνη της τεχνολογίας εμφανίστηκαν επίσης να παρουσιάζουν αυξανόμενη συνειδητοποίηση της ποικιλίας των μαθησιακών στυλ
(Glover et all 2007). Αποτελεί γενική παραδοχή το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη των
εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ γενικά φαίνεται να επιδρά σημαντικά στην ένταξή τους
στην τάξη (Granger, Morbey, Lotherington, Owston & Wideman, 2002, Hennessy S., Deaney
R., Ruthven K., & Winterbottom M., 2007).
Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών στη χρήση του ΔΠ, με σκοπό την ένταξη και ενσωμάτωσή
του στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιτυγχάνεται μέσω της ενεργής ενασχόλησης των εκπαιδευτικών με το λογισμικό του ΔΠ. Αυτό είναι κάτι που δεν κατακτάται μόνο με την ενασχόληση στην τάξη όπου βρίσκεται εγκαταστημένος ο ΔΠ. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να φέρει
το λογισμικό στον προσωπικό του Η/Υ και να εξασκείται στη χρήση του μέσα από τη δημιουργία μαθησιακού υλικού, τη χρήση των εργαλείων και τη δημιουργία μαθησιακών ενοτήτων. Η δυνατότητα πρόσβασης στο λογισμικό του ΔΠ σε τόπο και χρόνο εκτός της σχολικής τάξης αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα χρήσης του ΔΠ, μιας και με αυτό τον
τρόπο ο εκπαιδευτικός δύναται να ετοιμάσει κατάλληλα ψηφιακό υλικό για χρήση στην
εκπαιδευτική πράξη αποκομίζοντας οφέλη ως προς το χρόνο ροής του μαθήματος, την ακρίβεια του σχεδιασμού, της ενδιάμεσης αξιολόγησης των εκπαιδευομένων και της χρήσης
προγραμματισμένου και μη προγραμματισμένου υλικού.
Ο χρόνος αποτελεί καταλυτικό παράγοντα διάχυσης σε μια σχολική κοινότητα των διαδραστικών τεχνολογιών όπως ο ΔΠ. Υπάρχουν μελέτες που αντιπροσωπεύουν αυτή τη μακρά
αλλαγή κλίμακας. Οι Sarah Hennessy και Rosemary Deaney (Hennessy S. Deaney R., 2007)
περίμεναν τρία χρόνια πριν πάρουν συνέντευξη και πάλι από μια ομάδα εκπαιδευτικών
που είχαν μετάσχει σε μια σειρά μαθημάτων σχετικά με τις ΤΠΕ. H μελέτη κατέληγε στο
συμπέρασμα ότι ο χρόνος είχε θετική επίδραση για την πρακτική των εκπαιδευτικών με τις
ΤΠΕ. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι συν τω χρόνω, η αλλαγή στη χρήση των ΤΠΕ εξαπλώνεται
στους άλλους συναδέλφους στο τμήμα ή σε ολόκληρο το σχολείο.
Άλλη μια σημαντική πτυχή είναι η πρόσβαση του εκπαιδευτικού στον ΔΠ. Η Levy, στην έκθεσή της για τη χρήση του ΔΠ στο Σέφιλντ αναφέρει πως οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν
έχουν ΔΠ στην τάξη τους, και κατά συνέπεια, πρέπει να μετακινήσουν την τάξη, είναι πολύ
λιγότερο πιθανό να τους χρησιμοποιήσουν (Levy, 2002). Το φαινόμενο εγκατάστασης του
ΔΠ σε κοινόχρηστη αίθουσα απαντάται στη χώρα μας σε πολλές σχολικές μονάδες. Ως κύριος λόγος αναφέρεται πως έτσι εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όποιον θέλει. Η διαχείριση
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και η τοποθέτηση των ΔΠ σε μια σχολική μονάδα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αποτελεσματική ένταξή τους στη διδασκαλία.
Η διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος και η ανταλλαγή εμπειριών σχετικών με τη χρήση και
ένταξη του ΔΠ μεταξύ του προσωπικού, η φροντίδα για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία
των τεχνολογικών εργαλείων, η υποστήριξη από μέντορα/καθοδηγητή, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τον εκπαιδευτικό στις νέες δοκιμαστικές εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
Η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία, η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στο να
διδάξουν μέσα από αυτήν και ο χρόνος που απαιτείται για την ένταξη και ενσωμάτωση του
ΔΠ στην εκπαιδευτική διεργασία, αποτελούν βασικές συνιστώσες ενσωμάτωσης των ΔΠ σε
μια σχολική κοινότητα. Επιπλέον η φυσική τοποθέτηση και οι πρακτικές λεπτομέρειες που
καθιστούν εύκολα προσβάσιμο ένα ΔΠ καθώς και ρόλος της σχολικής ηγεσίας και η σχολική πολιτική που ακολουθείται στον τομέα της ένταξης των νέων τεχνολογιών στην σχολική
τάξη επιδρούν σημαντικά στην ένταξη και χρήση του ΔΠ από τη μεριά των μαθητών και των
εκπαιδευτικών.
Η εκπαιδευτική παρέμβαση
Στα πλαίσια μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και για την εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική παρέμβαση με
θέμα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση και ενσωμάτωση του ΔΠ στην εκπαιδευτική πράξη. Συγκεκριμένα η έρευνα εστίασε στην καταγραφή της διαφοράς στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, που διδάχτηκαν με τη μέθοδο της γνωστικής μαθητείας και την υποστήριξη ειδικού, στη χρήση του ΔΠ και την ενορχήστρωση ψηφιακών
πόρων, αναδεικνύοντας το διττό ρόλο του ΔΠ, με όχημα τη δημιουργία διδακτικού σεναρίου. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εργαζόμενοι σε
δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ομάδα αποτελείτο από οκτώ (8) γυναίκες και δύο (2) άντρες Οι εκπαιδευτικοί είχαν διαχειριστεί ΔΠ στις τάξεις τους, για χρονικό
διάστημα ενός έτους, μετά από μια επίδειξη λειτουργίας του λογισμικού από τον εκπρόσωπο της εταιρείας πώλησης.
Ερευνητικά ερωτήματα και όργανα μέτρησης
Οι μετρήσεις αφορούσαν την χρήση του ΔΠ από τους εκπαιδευτικούς σε επιμέρους τομείς
καθώς και την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών ως προς τη λειτουργία, ένταξη και ενσωμάτωση του ΔΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία, πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Τα
δεδομένα των εκπαιδευτικών συλλέγονταν από την ρουμπρίκα παρατήρησης και τη λίστα
ελέγχου. Η διαδραστική μορφή έρευνας εμπιστοσύνης, μια έρευνα αυτοαναφοράς με κλίμακα, δόθηκε σε όλους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Για την αξιοπιστία των εργαλείων μέτρησης που χρησιμοποιηθήκαν για τα ευρήματα της έρευνας έγινε χρήση του εργαλείου SPSS με το οποίο μετρήθηκε η αξιοπιστία των
οργάνων (ρουμπρίκα αξιολόγησης, λίστα ελέγχου, κλίμακα εμπιστοσύνης. Τα ερευνητικά
ερωτήματα της έρευνας που διατυπώθηκαν αφορούσαν τα εξής:
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Ερευνητικό ερώτημα 1: Είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά η χρήση του διαδραστικού πίνακα στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική μέσω καλών πρακτικών στο
πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών;
Ερευνητικό ερώτημα 2: Η εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από την εκπαίδευσή τους στην αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα υλοποιώντας ένα διδακτικό σενάριο;
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε σε μια σχολική τάξη ενός δημοτικού
σχολείου που διέθετε διαδραστικό πίνακα. Κάθε εκπαιδευτικός είχε στη διάθεσή του φορητό υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, με εγκαταστημένο το πρόγραμμα του ΔΠ, για
να μπορεί να πειραματίζεται στην οθόνη του και να εφαρμόζει στον ΔΠ τις διαδικασίες και
το υλικό που δημιουργούσε με τη χρήση των εργαλείων και των δυνατοτήτων του ΔΠ. Πιο
συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή διδακτικού σεναρίου με
σκοπό την ανάδειξη και χρήση του ΔΠ τόσο ως υπολογιστή όσο και ως τεχνολογικού εργαλείου. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έγινε σε ομάδες, με τη μέθοδο της Γνωστικής Μαθητείας, διήρκησε τέσσερις (4) εβδομάδες με ενδιάμεσες υποστηρικτικές ατομικές παρεμβάσεις, είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως, από τον εκπαιδευτή-ερευνητή, όπου κρινόταν
απαραίτητο από τον εκπαιδευόμενο ή όπου ο ερευνητής έκρινε πως μια ομάδα εκπαιδευτικών ή ένας από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς χρειαζόταν υποστήριξη σε συγκεκριμένους τομείς.
Η λίστα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε για να καταγράψει ποια στοιχεία από τα χαρακτηριστικά
του ΔΠ τα οποία σχετίζονται με τη μάθηση, καταταγμένα σε σχηματικές, ευρηματικές και
εποικοδομητικές επιρροές, έκαναν την εμφάνισή τους στη διδακτική πρακτική των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Η ρουμπρίκα αξιολόγησης πέντε χαρακτηριστικών κατέγραψε την βαθμολογία των εκπαιδευτικών στη χρήση
του ΔΠ πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Η κλίμακα αυτοαναφοράς περιείχε είκοσι στοιχεία τα οποία κατέγραψαν την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη
χρήση του ΔΠ στη διδασκαλία, πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση.
Αποτελέσματα μετρήσεων
Οι μετρήσεις έδειξαν πως υπήρξε σημαντική διαφορά με βάση την παρατήρηση των εκπαιδευτικών στη διδακτική πρακτική, πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση, στα στοιχεία της λίστας ελέγχου όπου καταγράφονταν οι σχηματικές οι ευρηματικές και οι εποικοδομητικές επιρροές - στοιχεία που αποτυπώθηκαν στο διδακτικό τους σενάριο.
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με βάση τα χαρακτηριστικά της ρουμπρίκας αξιολόγησης
έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι εκπαιδευτικοί
Το ίδιο συνέβη και στη βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι εκπαιδευτικοί στα στοιχεία που
περιείχε η κλίμακα εμπιστοσύνης.
Συμπεράσματα
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική παρέμβαση κατάφεραν, μετά από
εκπαίδευση και υποστήριξη που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού εμπιστοσύνης στη χρήση του ΔΠ, να χρησιμοποιούν το ΔΠ στην εκπαιδευτική πρακτική έτσι ώστε να
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δημιουργούν εκπαιδευτικά σενάρια απ’ όπου να αναδεικνύεται ο διττός ρόλος του ΔΠ ως
τεχνολογικού εργαλείου και ως Η/Υ σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, να ενορχηστρώνουν ψηφιακούς πόρους στο ΔΠ (κείμενο εικόνα, ήχο, ψηφιακές εφαρμογές), να συνδυάζουν τις
δυνατότητες του ΔΠ στην διδακτική πράξη, να επεκτείνουν το εύρος του μαθήματος με ή
χωρίς τη βοήθεια των μαθητών τους, προγραμματισμένα ή απρογραμμάτιστα καθώς και να
αποθηκεύουν στο ΔΠ υλικό που δημιούργησαν στη διδασκαλία και να το ανακτούν.
Προτάσεις
Διαφαίνεται στην περίπτωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης πως είναι απαραίτητη η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική χρήση του ΔΠ, μέσα από ένα πρόγραμμα
υποστήριξης με μέντορα ή καθοδηγητή, ο οποίος θα συνδράμει το έργο της ενσωμάτωσης
των ΔΠ και κατά προέκταση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική. Οι περισσότεροι διευθυντές των σχολικών μονάδων δεν έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να δημιουργήσουν μια
δυναμική ανάπτυξης και ενσωμάτωσης των ΔΠ και των ΤΠΕ στη διδασκαλία, αφού οι περισσότεροι περιορίζονται στα διοικητικά τους καθήκοντα και δεν έχουν τις απαραίτητες
γνώσεις. Οι σχολικοί σύμβουλοι περιορίζονται στην προώθηση του παιδαγωγικού έργου με
ημερίδες και σεμινάρια που δεν συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματική χρήση των ΔΠ και
των ΤΠΕ, εκτός λίγων εξαιρέσεων. Όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί γνώστες και καλοί χειριστές του ΔΠ, σε αντίθεση με τους λουδιστές συναδέλφους τους, προωθούν την χρήση του
ΔΠ και των ΤΠΕ μέσα από συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνονται από σχολικούς συμβούλους, ή σχολικές μονάδες.
Η δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες που διαθέτουν τον κατάλληλο
εξοπλισμό, ανά σχολική περιφέρεια, όπου οι εκπαιδευτικοί θα εκπαιδεύονται από συναδέλφους εκπαιδευτικούς στη χρήση και ενσωμάτωση του ΔΠ στην εκπαιδευτική πρακτική,
με παράλληλη υποστήριξη στη σχολική μονάδα, από όπου θα πιστοποιούνται ανάλογα με
τις ικανότητές τους είναι μια πρόταση του ερευνητή η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα μια αξιόπιστη φόρμουλα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη χρήση, ένταξη και ενσωμάτωση του ΔΠ στη διδασκαλία. Παράλληλα η δημιουργία κλιμακίων ανά σχολική περιφέρεια, στελεχωμένων από εκπαιδευτικούς-ειδικούς με
στόχο την ένταξη και ενσωμάτωση των ΤΠΕ και των ΔΠ στη διδακτική πρακτική, θα συνέβαλλε στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων για μια ταχύτερη και επιτυχέστερη εισδοχή
των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
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Ένα νέο προγραμματιστικό περιβάλλον για τη διδασκαλία του προγραμματισμού
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Περίληψη

Η χρήση εργαλείων προγραμματισμού από τους μαθητές προσφέρει αδιαμφισβήτητα οφέλη στη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου. Στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες, προτείνεται η χρήση εργαλείων προγραμματισμού. Οι συγγραφείς του προγράμματος προτείνουν ενδεικτικά αρκετά
εργαλεία προγραμματισμού και αφήνεται στην κρίση του καθηγητή η τελική επιλογή. Στην
παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε ένα νέο οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού, το
οποίο ευελπιστούμε ότι θα απομυθοποιήσει τον προγραμματισμό στους μικρούς μαθητές
ως μια δύσκολη και επίπονη δραστηριότητα, προσφέροντάς τους ένα ελκυστικό περιβάλλον
μάθησης.
Λέξεις - κλειδιά: Enchanting, Lego Mindstorms, Διδασκαλία προγραμματισμού
Εισαγωγή
Η εκμάθηση προγραμματισμού στον υπολογιστή από μαθητές νεαρής ηλικίας έχει αναγνωρισθεί ως μια δραστηριότητα που προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη του ατόμου,
συμβατή με την απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Ωστόσο, τόσο στο εξωτερικό όσο και
στην Ελλάδα, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τον προγραμματισμό ως μια δύσκολη, κουραστική, βαρετή, άνευ σημασίας και αντικοινωνική εργασία. Ένας από τους σημαντικότερους
παράγοντες στον οποίο έχει διαπιστωθεί ότι οφείλεται η αρνητική στάση των μαθητών, είναι ο τυπικός τρόπος διδασκαλίας του προγραμματισμού, ο οποίος στηρίζεται στη χρήση
μιας επαγγελματικής γλώσσας προγραμματισμού και ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για
την υλοποίηση προγραμμάτων με αριθμούς και σύμβολα (Ξυνόγαλος κ.ά., 2000). Στον αντίποδα, αρκετές έρευνες υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική παρέχει στους μαθητές
ένα ενδιαφέρον και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, μέσα από το οποίο προβλήματα
και έννοιες γίνονται αντικείμενο διερεύνησης με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. Στην
παρούσα έρευνα θα εξετάσουμε ένα περιβάλλον εκμάθησης προγραμματισμού, το οποίο
προσφέρει οπτική αναπαράσταση του προγράμματος, έχει έντονο πολυμεσικό χαρακτήρα
αλλά ταυτόχρονα παρέχει και εξειδικευμένη έξοδο, συνδυάζοντας τον οπτικό προγραμματισμό με το χειρισμό ενός ρομπότ.
Μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία του προγραμματισμού
Ο προγραμματισμός των υπολογιστών έχει εισαχθεί χρησιμοποιώντας προγραμματιστικές
γλώσσες που είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό, με προτεινόμενες
δραστηριότητες που δε συνάδουν με τα ενδιαφέροντα των νέων (Παπαδάκης & Ορφανάκης, 2013). Στα παραδοσιακά περιβάλλοντα προγραμματισμού, οι μαθητές που φτιάχνουν
αρχικές δραστηριότητες συνήθως χειρίζονται αριθμούς ή στην καλύτερη των περιπτώσεων,
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απλά γραφικά. Ο τρόπος αυτός έχει αρκετά μειονεκτήματα, όπως είναι η έλλειψη προγραμμάτων που θα είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών και ο μεγάλος όγκος πληροφορίας που πρέπει να αφομοιωθεί από τους μαθητές (Νικολός, 2010). Οι παραπάνω
διαπιστώσεις αποτέλεσαν το κίνητρο για την αναζήτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας για τα
εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού, με σκοπό να εξαλειφθούν τα προβλήματα που
παρουσιάζει η παραδοσιακή μέθοδος (Νικολός, Καρατράντου & Παναγιωτακόπουλος,
2008). Οι Καρατράντου, Τάχος & Αλιμήσης (2005) προτείνουν τη χρήση εναλλακτικών προσεγγίσεων οι οποίες περιλαμβάνουν τη Logo, μικρόκοσμους, καθώς και αξιοποίηση των
ρομποτικών πακέτων Lego Mindstorms. Άλλοι ερευνητές προτείνουν τη χρήση οπτικών
γλωσσών προγραμματισμού με πλακίδια (blocks), καθώς η ανάπτυξη προγραμμάτων με τη
χρήση εικονο-εντολών απαλλάσσει τους μαθητές από την εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού και την απομνημόνευση των συντακτικών της κανόνων (Καγκάνη κ.α., 2005;
Παπαδάκης, Καλογιαννάκης & Ζαράνης, 2013).
Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου ο χρήστης (μαθητής) είναι σε θέση, με τη βοήθεια μιας απλής γλώσσας προγραμματισμού, να
συνθέσει και να κατευθύνει μια τεχνολογική οντότητα, όπως για παράδειγμα ένα ρομπότ
(Κορρές, 2011). Η ρομποτική μπορεί να ενταχθεί ως συμπληρωματική δραστηριότητα στο
γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και ειδικότερα στο μάθημα του προγραμματισμού.
Οι Νικολός κ.α., (2011) αναφέρουν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική εξασφαλίζει ένα νέο τρόπο προσέγγισης της Πληροφορικής που μπορεί να εξάψει το ενδιαφέρον των μαθητών ενώ
έρχονται σε επαφή με σημαντικές έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών. Επιπρόσθετα η
πτυχή του παιχνιδιού, που εμπεριέχουν τα προγραμματιζόμενα ρομποτικά μοντέλα προτρέπει τους μαθητές να είναι περισσότερο δημιουργικοί, αντιμετωπίζοντας τον προγραμματισμό του ρομπότ ως μια ψυχαγωγική και ευχάριστη ενασχόληση, ενισχύοντας σημαντικά
τη διάθεσή τους για ενασχόληση με τον προγραμματισμό (Ατματζίδου κ.α., 2008). Οι Χαρίσης & Μικρόπουλος (2008) αναφέρουν ότι η διδασκαλία της ρομποτικής είναι κατάλληλη
για μαθητές ανεξάρτητα από την ηλικία και το υπόβαθρό τους και αποτελεί έναν τρόπο ενθάρρυνσης της μάθησης.
Τα Lego Mindstorms
Τα Lego Mindstorms πρωτοεμφανίστηκαν το 1998 και ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων «kit 3ης γενιάς» (http://www.legomindstorms.com). Πρόκειται για ένα σύνθετο προϊόν
που συνδυάζει προγραμματιζόμενα «τούβλα» με ηλεκτρικές μηχανές, αισθητήρες, και άλλα
αυτοματοποιημένα συστήματα (Παπαλεωνίδας, 2009). Τα ρομπότ, με τη χρήση κατάλληλων
προγραμματιστικών περιβαλλόντων, μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να εκτελούν μία
σειρά ενεργειών και να αντιδρούν σε ερεθίσματα που δέχονται οι αισθητήρες τους (Ελευθεριώτη κ.α., 2010). Τα εκπαιδευτικά ρομπότ της εταιρείας Lego έχουν χρησιμοποιηθεί συστηματικά για την εισαγωγή αρχάριων μαθητών στην εκμάθηση του προγραμματισμού (Ατματζίδου κ.α., 2008). Οι Χαρίσης & Μικρόπουλος (2008) αναφέρουν ότι τα Lego
Mindstorms ενισχύουν τους βασικούς στόχους της διδασκαλίας του προγραμματισμού. Στα
πλεονεκτήματα χρήσης τους είναι ότι αρκετοί μαθητές έχουν εξοικειωθεί με τα Lego από
μικρές ηλικίες, ενώ θεωρούνται μια προσιτή οικονομικά λύση (Χαρίσης & Μικρόπουλος
2008). Οι Καγκάνη κ.α., (2005) υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση της διδασκαλίας του προ-
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γραμματισμού με τα Lego Mindstorms, μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη των αδυναμιών
που συνεπάγεται η παραδοσιακή μέθοδος και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες
μάθησης, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η διδασκαλία.
Το προγραμματιστικό περιβάλλον Enchanting
Το Enchanting (http://enchanting.robotclub.ab.ca) είναι ένα δωρεάν λογισμικό ανοικτού
κώδικα, το οποίο χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό του Robolab ή του ΝΧΤ-G, που είναι και
το βασικό περιβάλλον προγραμματισμού για τα Lego Mindstorms. Είναι εξελληνισμένο σε
σχέση με τα άλλα περιβάλλοντα, τα οποία είναι στα Αγγλικά. Η χρήση του είναι πολύ εύκολη καθώς είναι μια παραλλαγή του Scratch, στο οποίο οι μαθητές έχουν ήδη εξοικειωθεί
από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Διαθέτει γραφική γλώσσα προγραμματισμού με την οποία καθιστά πιο προσιτό τον προγραμματισμό στα παιδιά και άλλους αρχάριους προγραμματιστές. Το Enchanting έχει μια διαισθητική διεπαφή «drag & drop» και ένα γραφικό
προγραμματιστικό περιβάλλον, το οποίο καθιστά την εφαρμογή προσιτή για έναν αρχάριο,
αλλά και εξίσου δυναμική για έναν εξειδικευμένο χρήστη. Το περιβάλλον ενθαρρύνει την
εστίαση στο προς επίλυση πρόβλημα και δεν προκαλεί γνωστική υπερφόρτωση, ενώ η αμφίδρομη σχέση φυσικής κατασκευής και προγράμματος ελέγχου γίνεται εύκολα αντιληπτή.
Σε αντίθεση με τις γλώσσες γενικού σκοπού, που η εκτέλεση των βασικών λειτουργιών δεν
είναι οπτικοποιημένη, στο Enchanting ο χρήστης μπορεί να συνθέσει τον κώδικα και να δει
επιτόπου την απάντηση του προγράμματος. Επίσης, μπορεί να κάνει αλλαγές στον κώδικά
του, ακόμη και αν το πρόγραμμα τρέχει, και να προκαλέσει ένα νέο παραγόμενο αποτέλεσμα (Φουντουλάκη, 2011). Οι βασικές δομές ελέγχου (ακολουθία, επιλογή και επανάληψη)
συντίθενται με το σύρσιμο και το στοίβαγμα γραφικών πλακιδίων, που αντιστοιχούν σε εντολές. Ο προγραμματισμός με δομικά στοιχεία εξαλείφει τα συνήθη προβλήματα των συντακτικών λαθών, επειδή τα πλακίδια μπορούν να τοποθετηθούν μαζί, μόνο με συντακτικά
ορθό τρόπο. Η γλώσσα παρέχει αντικειμενοστραφές μοντέλο οπτικού προγραμματισμού με
δομές ελέγχου καθοδηγούμενες από γεγονότα (όταν γίνει κλικ, όταν πατηθεί ένα κουμπί).
Με το Enchanting, οι αρχάριοι προγραμματιστές εξοικειώνονται επίσης και με άλλες προγραμματιστικές έννοιες, όπως μεταβλητές, λίστες κ.α. (Φεσάκης & Σεραφείμ, 2009).
Έρευνες πάνω σε προγραμματιστικά εργαλεία, που απευθύνονται σε παιδιά και αρχάριους
προγραμματιστές, έχουν δείξει ότι οι χρήστες θα υιοθετήσουν το εργαλείο, αν αυτό συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα και την αισθητική τους και τους δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουν τη δυναμική του από τις πρώτες κιόλας επαφές. Για να ενισχύσουν λοιπόν τη δυναμική του, οι δημιουργοί του Enchanting το σχεδίασαν έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να
συνδέσουν με τον υπολογιστή και προγραμματίσουν πραγματικά αντικείμενα (ρομπότ), με
τον ίδιο τρόπο που προγραμματίζουν εικονικά αντικείμενα στην οθόνη. Συνεπώς, οι εφαρμογές αποκτούν ζωή και στον τρισδιάστατο κόσμο, τον κόσμο μας. Η διαδικασία της ανατροφοδότησης (feedback) εξωτερικής συσκευής – υπολογιστή, γίνεται με τη χρήση αισθητήρων (απόστασης, κίνησης, επιτάχυνσης, ήχου), που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της συμπεριφοράς των αντικειμένων (Φουντουλάκη, 2011). Χάρη στην απλότητα και ευχρηστία
της διεπαφής του Enchanting, οι μαθητές είναι σε θέση μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα που χρειάζονται για να εξοικειωθούν με το εργαλείο, να δημιουργήσουν σύνθετα
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σενάρια. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η διαφορά στη σύνταξη ενός τυπικού προγράμματος
(Line Follower), στις γλώσσες προγραμματισμού Robolab, ΝΧΤ-G & Enchanting.

Εικόνα 1. Διαφορά σύνταξης προγράμματος σε Robolab, ΝΧΤ-G & Enchanting
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Οι παλέτες εντολών του Enchanting, όπως φαίνεται στην εικόνα 2, είναι όμοιες με του
Scratch με την προσθήκη μόνο της παλέτας εντολών που αφορά στους κινητήρες και αισθητήρες. Αυτό που χρειάζεται να γίνει πριν ξεκινήσουν οι μαθητές να προγραμματίζουν, είναι
η αρχικοποίηση των κινητήρων και των αισθητήρων.

Εικόνα 2: Ομοιότητες και διαφορές Scratch-Enchanting
Για την αρχική ρύθμιση των κινητήρων χρησιμοποιείται από τους μαθητές η αντίστοιχη
κάρτα (εικόνα 3), που περιγράφει αναλυτικά την όλη διαδικασία. Ορίζεται η διάμετρος του
λάστιχου της ρόδας του NXT σε χιλιοστά, η απόσταση σε χιλιοστά που έχουν τα λάστιχα
μεταξύ τους και τέλος οι θύρες του ΝΧΤ πάνω στις οποίες είναι συνδεμένοι ο αριστερός και
ο δεξιός κινητήρας. Η συνηθισμένη ρύθμιση που προτείνεται, είναι ο δεξιός κινητήρας στη
θύρα C και ο αριστερός στη θύρα Β του ΝΧΤ.
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Εικόνα 3: Αρχική ρύθμιση των κινητήρων του NXT
Για την αρχική ρύθμιση των αισθητήρων αφής, ήχου, φωτός και υπερήχων, χρησιμοποιείται
από τους μαθητές και πάλι η αντίστοιχη κάρτα που φαίνεται στην εικόνα 4.
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Εικόνα 4: Αρχική ρύθμιση των αισθητήρων του NXΤ
Εγκατάσταση
Η διαδικασία εγκατάστασης του Enchanting είναι πάρα πολύ απλή και μπορεί να γίνει και
στα τρία πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux, MAC OS X). Για την περίπτωση
των
Windows
από
το
δικτυακό
τόπο
υποστήριξης
(http://enchanting.robotclub.ab.ca/tiki-index.php), απαιτείται η εγκατάσταση α) των Lego's
Fantom Driver for the NXT και β) του αρχείου εγκατάστασης της τελευταίας έκδοσης του
Enchanting (ver 0.2 Σεπτέμβριος 2013) Enchanting 0.2.4.1. Η διαδικασία εγκατάστασης όπως φαίνεται και στην εικόνα 5, είναι απλή και δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη ρύθμιση.
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Εικόνα 5: Εγκατάσταση LEGO Driver for NXT και Enchanting σε περιβάλλον Windows
Επειδή το Enchanting υποστηρίζει το leJOS NXJ (προγραμματιστικό περιβάλλον Java για τα
Lego Mindstorms NXT), πρέπει να γίνει αναβάθμιση του firmware του NXT. H διαδικασία
είναι πολύ απλή, πραγματοποιείται με το ΝΧΤ συνδεμένο στη USB θύρα του υπολογιστή και
ολοκληρώνεται σε μερικά δευτερόλεπτα, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.
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Εικόνα 6: Ενημέρωση του ΝΧΤ firmware
Διδακτική προσέγγιση
Ενδεικτικά για την εισαγωγή των μαθητών στον προγραμματισμό και στο χειρισμό του Lego
Mindstorm (κατανόηση της λειτουργίας των κινητήρων και των αισθητήρων), προτείνουμε
να ακολουθηθεί η διδακτική προσέγγιση της «Διερεύνησης». Η «Διερεύνηση» είναι μια καλά δομημένη εργαστηριακή δραστηριότητα στην οποία ο μαθητής καλείται να μελετήσει
ένα μικρό πρόγραμμα, να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές με τη λειτουργία του, να προβλέψει τη συμπεριφορά του και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, και τέλος, να εκτελέσει το πρόγραμμα και να συγκρίνει τα πραγματικά αποτελέσματα με τις αρχικές του προβλέψεις (Κοντόση, 2011). Στους μαθητές προτείνουμε να μοιραστούν κάρτες, όπως αυτές
της εικόνας 7.
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Εικόνα 7: Παραδείγματα χρήσης Enchanting με τη χρήση καρτών
Συμπεράσματα
Η διδασκαλία του προγραμματισμού δεν αποσκοπεί στην προετοιμασία και εκπαίδευση
μελλοντικών προγραμματιστών, αλλά στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας τεχνολογικού αλφαβητισμού που θα ωθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μια πιο βαθιά γνώση του πώς λειτουργεί ένα υπολογιστικό σύστημα, πώς μπορούν να εφαρμόσουν τον προγραμματισμό
στην καθημερινότητά τους και να αποτελέσουν ενεργά μέλη της νέας τεχνολογικής εποχής.
Το Enchanting είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους αρχάριους προγραμματιστές να μάθουν προγραμματισμό μέσω ενός περιβάλλοντος, το οποίο ανταποκρίνεται ηλικιακά στις αντιλήψεις, ικανότητες και δυνατότητες
των μαθητών και των δυο εκπαιδευτικών βαθμίδων. Με τη συνδυασμένη χρήση των Lego
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Mindstorms οι μαθητές θα καλλιεργήσουν πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας, όπως η
δράση, το βίωμα, ο πειραματισμός, η δημιουργία, η κατάστρωση στρατηγικής. Άλλωστε,
όπως αναφέρουν οι Resnick et al., (2009), «οι χρήστες των νέων τεχνολογιών πρέπει να είναι ικανοί όχι μόνο να καταναλώνουν περιεχόμενο αλλά και να το κατασκευάζουν».
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Περίληψη
Το Νηπιαγωγείο Ροδόπολης και το 6ο Νηπιαγωγείο Πειραιά υλοποίησαν ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας για παιδιά προσχολικής αγωγής. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία και η εξοικείωση των νηπίων με γνήσια λογοτεχνικά έργα όπως το έργο «Ο Μάγος του Όζ» του Φρανκ Μπαουμ καθώς και η γνωριμία και η
δημιουργία δικών τους πρωτότυπων ληρολογημάτων (limerick) με έναυσμα τους χαρακτήρες του βιβλίου και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Ο επικοινωνιακός πυρήνας του προγράμματος ήταν η διαδικτυακή επικοινωνία των δύο τμημάτων μέσω ενός κοινού wiki όπου
το κάθε νηπιαγωγείο αναρτούσε τα ληρολογήματα του με σκοπό να διαβαστούν από το
άλλο τμήμα ή να συμπληρωθούν. Οι δραστηριότητες καθώς και τα ληρολογήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο wiki http://literallykindergarten.pbworks.com/w/page/65057751/
FrontPage.
Λέξεις - κλειδιά: συνεργασία, λογοτεχνία, νηπιαγωγείο, wiki, ληρολογήματα, φιλαναγνωσία
Εισαγωγή
Με τον όρο εγγραμματισμό δεν εννοούμε μόνο την ικανότητα του παιδιού να διαβάζει και
να κατανοεί ένα γραπτό κείμενο αλλά και την ικανότητα να κατανοεί να ερμηνεύει και να
αντιμετωπίζει κριτικά τους διαφορετικούς τύπους του λόγου. Να είναι δηλαδή σε θέση να
παράγει μία ποικιλία κειμένων γραπτού λόγου κατάλληλο για κάθε κοινωνική περίσταση
και με τον τρόπο αυτό να ελέγχει τη ζωή και το περιβάλλον τού δια του γραπτού λόγου (Χατζησαββίδης, 2002). Άλλωστε η διδασκαλία της γλώσσας δεν είναι διδασκαλία ενός μεμονωμένου μαθήματος στο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά διαχέεται και διαποτίζει όλα τα άλλα
αντικείμενα μάθησης λόγω της άμεσης σχέσης της με τη σκέψη του ανθρώπου, χρειάζεται
μια ριζική αναθεώρηση του τρόπου διδασκαλίας της γλώσσας και στις δύο βαθμίδες της
Εκπαίδευσης (Μπαμπινιώτης, 2009).
Για να μπορέσει επομένως το παιδί να καλλιεργήσει τις γλωσσικές αλλά και αναγνωστικές
του ικανότητες θα πρέπει να του προσφερθούν ευκαιρίες για πειραματισμό και για παραγωγή περιεχομένου. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας
χρησιμοποιεί έργα υψηλής ποιότητας ως μέσο για τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων και δίνει έμφαση στη μεγαλόφωνη ανάγνωση και όχι στις ασκήσεις σχετικά με το κείμενο (Αραβανή,Ε. 2008). Ουσιαστικά το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια της συνήθειας της ανάγνωσης ως μία ευχάριστη δραστηριότητα σε αντίθεση με τη νοοτροπία που
ωθεί τους μαθητές να ταυτίσουν τη λογοτεχνία με την επεξεργασία μέσω των ασκήσεων.
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Η λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο αποτελεί μια από κοινού αναγνωστική περιπέτεια ανάμεσα
στη νηπιαγωγό και το παιδί. Το παιδί του νηπιαγωγείου είναι ένας ιδιότυπος αναγνώστης.
Είναι ακροατής, θεατής και έμμεσος αναγνώστης, από τη στιγμή που δε γνωρίζει ανάγνωση
και γραφή, γεγονός που προσδίδει στη νηπιαγωγό έναν πρόσθετο ρόλο. Τα παιδιά μπορούν
να έρθουν σε επαφή με τη λογοτεχνία, προτού να μάθουν να διαβάζουν με το συμβατικό
τρόπο. Με την επαφή τους με τη λογοτεχνία οικοδομούν και συνθέτουν νοήματα, όσο μεγαλώνουν και αλλάζουν, τα βιβλία και τα νοήματά τους αλλάζουν μαζί τους (Κανατσούλη,
2001). Είναι γνωστό ότι η αναγνωστική συμπεριφορά καλλιεργείται στις μικρές ηλικίες και
ότι η συνήθεια να διαβάζουμε βιβλία αναπτύσσεται στα πρώτα χρόνια της ζωής μας (Καλλέργης, 1995). Το νηπιαγωγείο αποτελεί, λοιπόν, τον κατάλληλο χώρο για να στηθούν οι
βάσεις που θα επιτρέψουν στο παιδί να εξοικειωθεί με τις συμβάσεις ανάγνωσης αλλά και
που θα δομηθούν τα θεμέλια της φιλαναγνωσίας και της μετέπειτα συνειδητής επιλογής
ανάγνωσης ιστοριών. Το βασικό είναι να προκληθεί το ενδιαφέρον του παιδιού προς ένα
μεγάλο (σε έκταση) βιβλίο που ανήκει στην υψηλής ποιότητας λογοτεχνία και όπου δίνεται
έμφαση στη διαδικασία της ανάγνωσης και όχι της εικόνας. Το λογοτεχνικό κείμενο με τα
ιδιαίτερα αισθητικά χαρακτηριστικά του, το συμβολικό και πολύσημο λόγο του, με τα κενά
της αφήγησης και με το στοιχείο της φαντασίας προκαλεί το παιδί να προβάλει τον εαυτό
του μέσα στην αφηγούμενη ιστορία, να ταυτισθεί με έναν ή περισσότερους ήρωες, να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία της ανάγνωσης. Όπως αναφέρει ο Proust, «στην πραγματικότητα ο αναγνώστης την ώρα που διαβάζει είναι αναγνώστης του εαυτού του». Έτσι οι
μαθητές θ’ αποκτήσουν αισθητική εμπειρία, πολύτιμη για την πολιτισμική τους παιδεία,
αλλά για την ουσιαστική τους επαφή με τον κόσμο της μυθοπλασίας. Επιπλέον το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει περισσότερο την εξ αποστάσεως συνεργασία των δύο νηπιαγωγείων, επικοινωνώντας μέσω των συνεργατικών ιστοσελίδων (wiki), καθώς με αυτό το
μέσο τα παιδιά μπορούν να αναρτήσουν το υλικό τους, να διαβάσουν και να επεξεργαστούν και το υλικό του άλλου νηπιαγωγείου.
Ο Μάγος του Oζ
Η Γλώσσα αποτελεί το κυρίαρχο μέσο για την προσέγγιση και ανάπτυξη οποιουδήποτε θέματος. Μέσω του προφορικού λόγου τα παιδιά περιγράφουν, επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, διατυπώνουν ερωτήματα, απορίες, ενστάσεις, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Στο
επίπεδο του γραπτού λόγου έρχονται σε επαφή με διαφορετικά είδη κειμένων καθώς το
περιεχόμενο κάθε βιβλίου μπορεί να τα οδηγήσει σε δημιουργία επιστολών, προσκλήσεων,
νέων κειμένων αλλά και ανακατασκευή και δημιουργία εκ νέου κλασικών ιστοριών. Το κάθε
βιβλίο προσφέρει ευκαιρίες για ανάγνωση και γραφή, αφού μπορούν να αξιοποιηθούν
σύμφωνα με το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου οι χαρακτήρες ή οι καταστάσεις του βιβλίου
κατά την ανάγνωση. Ο εγγραμματισμός προκύπτει από την παρατήρηση και τη συμμετοχή
του παιδιού σε σκόπιμες πρακτικές ανάγνωσης και γραφής τόσο στο σπίτι, όσο και σε άλλα
περιβάλλοντα. Πολλοί θεωρητικοί ισχυρίζονται ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα εγγραμματισμού μαθαίνουν γρηγορότερα να διαβάζουν και να γράφουν. Το να διαβάζουμε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι πολύ χρήσιμο, διότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον τύπο και τη δομή του γραπτού λόγου (Teale, 1984), ενώ αναπτύσσουν συγχρόνως
γλωσσικές δεξιότητες, δεξιότητες εγγραμματισμού και ικανότητα σκέψης (Block, 1999).
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Η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας δεν μπορεί να γίνεται τυχαία αλλά στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας, σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο που θα επιτρέψει στο παιδί να κατανοήσει τα
βασικά νοήματα αυτής της διαδικασίας. Άλλωστε, η δομή του προγράμματος αλλά και ο
σχεδιασμός του βοηθά τους εκπαιδευτικούς ενώ παράλληλα δίνει χρόνο στα παιδιά να εμβαθύνουν όσο θέλουν σε κάθε στάδιο του προγράμματος (σχέδια εκπαιδευτικής δράσης)
(Ντολιοπούλου, 1999). Στο σενάριο υιοθετήσαμε ένα μοντέλο αξιοποίησης της λογοτεχνίας
στην εκπαίδευση που έχει ως πυρήνα του ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό βιβλίο (the core
book model) (Lehman,B. 1995). Σύμφωνα με αυτό ο εκπαιδευτικός επιλέγει ένα βιβλίο ως
βάση για την έναρξη των συζητήσεων, των δραστηριοτήτων με τις οποίες θα ασχοληθεί η
τάξη. Το βιβλίο-πυρήνας επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διατηρεί τον έλεγχο και στα παιδιά να αναπτύσσουν σταδιακά το ενδιαφέρον τους για τους χαρακτήρες, να εμβαθύνουν
στο νόημα, να εκφράσουν την αγωνία τους για τη συνέχεια.
Η ανάγνωση ξεκίνησε και στα δύο νηπιαγωγεία μέσα Ιανουαρίου. Αφορμή στάθηκε το γεγονός πως και τα δύο νηπιαγωγεία εκπόνησαν το πρόγραμμα ψυχικής υγείας «Βήματα για
τη Ζωή» και το συγκεκριμένο λογοτεχνικό βιβλίο παρουσιάζει πληθώρα συναισθηματικών
καταστάσεων και προβληματισμών. Τα δύο σχολεία επέλεξαν να διαβάσουν το κείμενο από
το αυθεντικό έργο, μεταφρασμένο από δύο διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους. Η επιλογή να
ασχοληθούμε με λογοτεχνικό έργο υψηλής ποιότητας δεν επέτρεπε την ανάγνωση διασκευών του έργου «Ο Μάγος του Οζ» που συρρικνώνουν την υπόθεση αλλά και τη γλώσσα
του αυθεντικού κειμένου. Πριν την ανάγνωση του έργου τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τη
δομή και την ιδιότυπη μορφολογία των ληρολογημάτων μέσα από διάφορα Limerick της
ελληνικής βιβλιογραφίας. Ειδικότερα, αποτύπωσαν την απλή μορφή των πέντε περίπου
στίχων, της επανάληψης του πρώτου και του τελευταίου, και βέβαια της ομοιοκαταληξίας
αλλά και της αποτύπωσης της κατάστασης του χαρακτήρα του ποιήματος.
Τα δύο νηπιαγωγεία έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν διαδικτυακά επομένως τα νήπια
ήταν εξοικειωμένα με αυτή την συνεργασία και τη διαδικτυακή επικοινωνία τους. Η ανάγνωση γινόταν κατά κεφάλαιο και για κάθε ήρωα που σταδιακά ανακάλυπταν δημιουργούσαν ένα Limerick προσπαθώντας να ανταποκρίνεται στη δομή και τη μορφολογία του limerick.
Η γνώση πως και τα δύο νηπιαγωγεία διαβάζουν το ίδιο έργο δημιούργησε έναν άτυπο διαγωνισμό λογοτεχνίας αλλά και ένα αμείωτο ενδιαφέρον για τη συνέχεια και για το ποιο κεφάλαιο έχει διαβάσει το κάθε σχολείο. Παράλληλα, με το wiki που το κάθε σχολείο διάβαζε
το ποίημα του άλλου, τα παιδιά μέσω Skype συνομιλούσαν για την πορεία του βιβλίου, για
τους ήρωες αλλά και τις περιπέτειες τους.
Βασικό σε αυτό το σημείο είναι να τονίσουμε πως σε μία τέτοια συνομιλία τα παιδιά εντόπισαν πως οι δύο διαφορετικές εκδόσεις του βιβλίου είχαν μικρές διαφοροποιήσεις στις
ονομασίες κεφαλαίων ή δευτερευόντων ηρώων.
Συνεργατικά …Ληρολογήματα και wiki
Τα λίμερικ (limerick) είναι ποιήματα σύντομα, σατιρικά, "δίχως νόημα" με πέντε στίχους και
τις πιο πολλές φορές αστείο περιεχόμενο. Οι πρώτοι μελετητές της Ιστορίας της Ελληνικής
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Παιδικής Λογοτεχνίαs (Δ. Δάκος και Χ. Σακελλαρίου) αντιμετώπισαν το λίμερικ επιφυλακτικά έως και απορριπτικά. Υποστήριζαν ότι αφήνει τελικά στη ψυχή του παιδιού ένα κενό και
δεν οικοδομεί μέσα του κάτι θετικό. Σύγχρονοι μελετητές (Β. Αναγνωστόπουλος, Αλ. Ακριτόπουλος), όμως, επισημαίνουν την αξία του μέσα στις δυνατότητες της λογοπλασίας, του
χιούμορ και του ρυθμού που το διακρίνουν. Σύμφωνα με τον Rodari (1994) είναι ένα είδος
του «παραλόγου» συστηματοποιημένο και κωδικοποιημένο, ιδανικό για την τάξη.
Στην Ελλάδα, πρώτος που αποπειράθηκε να γράψει λίμερικ είναι ο Γιώργος Σεφέρης. Μάλιστα, πήγε να αποδώσει τον όρο στα ελληνικά με τη λέξη "ληρολόγημα", συνδυάζοντας το
όνομα του Λιρ με τη λέξη "λήρος", που σημαίνει τρελή κουβέντα, ασυνάρτητα λόγια. Το
1975 εξέδωσε μια συλλογή από λίμερικ, με τον τίτλο Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά.
Τα παιδιά έμαθαν και εξοικειώθηκαν με ευκολία τη δομή των λίμερικ και με ευκολία ολοκλήρωσαν λίμερικ για τους βασικούς πρωταγωνιστές όπως για τη Ντόροθυ ή το Σκιάχτρο.
Μέσα από τον πειραματισμό τους καλλιέργησαν τη φαντασία τους αλλά και εμπλούτισαν
το λεξιλόγιό τους. Παράλληλα, συνεργάστηκαν μεταξύ τους αλλά και με τους διαδικτυακούς συμμαθητές τους μαθαίνοντας έτσι τη σημασία της αλληλοσυμπλήρωσης αλλά και της
αποδοχής της συνεισφοράς τους άλλου.
Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης τονίζουν διαρκώς τη σημασία του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών.
Αρχίζει διεθνώς να αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η σημασία της Συνεργατικής Μάθησης, τα οφέλη της οποίας καταδεικνύονται μέσω των ερευνών πολλαπλά: ακαδημαϊκά, συναισθηματικά, κοινωνικά. Η λέξη συνεργάζομαι, σημαίνει εργάζομαι μαζί με κάποιον άλλο
σε ισότιμη βάση προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος (Μπαμπινιώτης 2004), ενώ
για την πλειοψηφία των ερευνητών συνεργασία σημαίνει «από κοινού οικοδόμηση γνώσης
και αμοιβαία εμπλοκή των συμμετεχόντων/ουσών, δηλαδή μια ειδική μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ τους (Lipponen, 2002.) Την ίδια στιγμή, σε συνδυασμό με την έμφαση που
δίνεται στο κοινωνικό πλαίσιο και στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, χαρακτηριστική είναι και η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών που μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων έδωσαν ποικίλες δυνατότητες και προοπτικές στην εκπαίδευση. Μέσα από τη διαδικτυακή συνεργασία η μαθησιακή διαδικασία μεταμορφώνεται δυναμικά και δημιουργούνται νέες διαδικασίες συνεργασίας και μάθησης
που τροφοδοτούνται από την επικοινωνία αυτή. Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα αυτό
απέκτησαν και εξοικειώθηκαν με ψηφιακές δεξιότητες όπως το wiki αλλά και η επικοινωνία
μέσω skype. Μπόρεσαν να επικοινωνήσουν εξ’ αποστάσεως δημιουργώντας έτσι διαδικτυακές σχέσεις αλλά και την αντίληψη πως και ένα μακρινό νηπιαγωγείο έχει τα ίδια ενδιαφέροντα και ασχολείται με τα ίδια θέματα με αυτούς. Η επιθυμία να μιλήσουν διαδικτυακά με τα παιδιά ήταν συνεχής ανεξάρτητα από την εξέλιξη του σχεδίου εργασίας και
μάλιστα γνώριζαν πως υπάρχει διαφορά ωραρίου στη λειτουργία των δύο τμημάτων, καθώς το ένα ήταν ολοήμερο δημιουργώντας πλέον σχέσεις οικειότητας αποκλειστικά με τη
χρήση της τεχνολογίας ή οποία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτέλεσα βασική γέφυρα
επικοινωνίας και ανατροφοδότησης της διαδικασίας.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
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Η ανάγνωση καλλιεργεί τη "συναισθηματική αγωγή", οδηγεί τα παιδιά σε καταστάσεις στοχασμού και κριτικού προβληματισμού. Το παιδί εκτονώνεται και ικανοποιείται συναισθηματικά ζώντας έμμεσα τα βιώματα των ηρώων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτό.
Μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά δεν περιορίστηκαν στην απλή ανάγνωση του βιβλίου αλλά δημιούργησαν νέο περιεχόμενο και υλικό όπως τα ποιήματα – ληρολογήματα
αξιοποιώντας με νέο τρόπο τις γνώσεις που έλαβαν. Είναι αξιοσημείωτο πως μετά το δεύτερο λίμερικ η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη νέων ληρολογημάτων περιορίστηκε αρκετά όπως και το γεγονός πως τα ληρολογήματά τους σταδιακά παρουσιάζονται
πιο ολοκληρωμένα, πιο σύνθετα και μεγαλύτερης έκτασης. Τα παιδιά κατανόησαν ότι η ανάγνωση ενός βιβλίου μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα και το αποτέλεσμα
είναι να μην αποφεύγουν να δανείζονται μεγάλα βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη. Κατά
τη διάρκεια της τετράμηνης ανάγνωσης τα παιδιά κατάφεραν να διαχειριστούν τις πληροφορίες που παρείχε το κείμενο και να αναπτύξουν στρατηγικές μνήμης για να μπορέσουν
να παρακολουθήσουν τη συνέχεια του έργου.
Ως προς τον εκπαιδευτικό το πρόγραμμα αποτέλεσε ένα δημιουργικό και αποτελεσματικό
τρόπο διαχείρισης του χρόνου διδασκαλίας, γιατί τα παιδιά γνώριζαν τη διαδικασία και περίμεναν κάθε φορά την ανάγνωση του βιβλίου και στη συνέχεια τη δημιουργία λίμερικ. Δόθηκε η ευκαιρία για γλωσσικά παιχνίδια που δεν είχαν προγραμματιστεί αλλά προέκυπταν
από το ίδιο το κείμενο. Η ανατροφοδότηση από τους γονείς ήταν πολύ θετική, όπως ανέφεραν οι γονείς τα παιδιά αναπαρήγαγαν προφορικά κάθε επεισόδιο και ζήτησαν να αποκτήσουν το βιβλίο για να μπορούν να το ξαναδιαβάσουν. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπήσουν
τα παιδιά ένα βιβλίο και κερδίζουν διαφορετικά πράγματα κάθε φορά που επανέρχονται σε
αυτό.
Το πρόγραμμα εκπλήρωσε τους στόχους του σε τρία επίπεδα, πρώτον τη διατήρηση του
ενδιαφέροντος των μαθητών για ένα μεγάλο βιβλίο- σημαντικό έργο της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας, δεύτερον τη συμμετοχή του συνόλου της τάξης στην παραγωγή λίμερικ και
τρίτον την αναγνώριση της προσπάθειας και των δύο τμημάτων που συμμετείχαν μέσα από
την παρουσίαση των έργων τους στο wiki. Είναι επίσης σημαντικό ότι η εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό παρακολουθώντας τις δραστηριότητες στο
wiki και βλέποντας την πορεία που ακολουθήθηκε.
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Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιδιώκει να διερευνήσει την πιθανή συνεισφορά των δυνατοτήτων των περιβαλλόντων Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) στην
αναδόμηση πρότερων αντιλήψεων των μαθητών, σε σχέση με έννοιες και φαινόμενα από
το πεδίο των φυσικών επιστημών. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να καταγράψει την τρέχουσα στάθμη της έρευνας σε σχέση με την αξιοποίηση περιβαλλόντων επαυξημένης πραγματικότητας για μαθησιακούς σκοπούς. Κύριο στόχο αποτελεί η ανάδειξη των δυνατοτήτων
της εν λόγω τεχνολογίας, που την καθιστούν εν δυνάμει κατάλληλη για την ανάπτυξη μαθησιακών εμπειριών, με σκοπό να βελτιώσουν την κατανόηση και την αισθητοποίηση εννοιών και φαινομένων από το πεδίο των φυσικών επιστημών. Με αυτή την προσέγγιση επιδιώκεται η γεφύρωση του «επιστημονικού» και του «πραγματικού» κόσμου, ώστε οι αντιλήψεις των μαθητών να πλησιάσουν την επιστημονική γνώση.
Λέξεις - κλειδιά: πρότερες ιδέες, προϋπάρχουσες αντιλήψεις, φυσικές επιστήμες, επαυξημένη πραγματικότητα, μάθηση μέσω κινητών συσκευών, πλαισιωμένη μάθηση
Πρότερες αντιλήψεις των μαθητών σε σχέση με τις φυσικές επιστήμες
Τα παιδιά εισάγονται στο πεδίο των φυσικών επιστημών έχοντας ήδη διαμορφώσει ένα
προσωπικό σύστημα αντιλήψεων για το πώς λειτουργεί ο φυσικός κόσμος, με βάση τις
προσωπικές τους εμπειρίες και την αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό περιβάλλον (Hestenes & Wells, 1992). Αυτές οι «εναλλακτικές» ή «προϋπάρχουσες αντιλήψεις» σχετικά με τα
φυσικά φαινόμενα, τις οποίες αναπτύσσουν οι άνθρωποι από πολύ μικρές ηλικίες, έχει αποδειχθεί από πλήθος ερευνών τα τελευταία τριάντα χρόνια (Driver, Guesne & Tiberghien,
1985· Driver, Squires, Rushworth & Wood-Robinson, 1994· Pfundt & Duit, 2004) ότι, πολύ
συχνά, είναι σε διάσταση με την επιστημονική άποψη, και ότι αντιστέκονται σε μεγάλο
βαθμό στην αλλαγή ακόμα και μετά από χρόνια μόρφωσης στις φυσικές επιστήμες
(Viennot, 1977· Halloun & Hestenes, 1984· Αλιμήσης, 1993· Κόκκοτας, 2002).
Ειδικότερα για τις έννοιες της δύναμης και της κίνησης, που βρίσκονται στο κέντρο της Νευτώνειας μηχανικής θεωρείται, εδώ και χρόνια, κοινώς παραδεκτό (Halloun & Hestenes,
1985, 1992) ότι, αφενός, οι σχετικές προϋπάρχουσες αντιλήψεις είναι σε μεγάλη ασυμφωνία με την επιστημονική γνώση και αφετέρου, οι παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις
δεν είναι επαρκείς να επιφέρουν σημαντική αναδόμηση αυτών των αντιλήψεων. Με βάση
πλήθος ερευνών (Pope & Gilbert, 1983· Halloun & Hestenes, 1992· Hestenes & Wells, 1992)
αποδεικνύεται ότι η παραδοσιακή διδασκαλία, με το διδάσκοντα να περιγράφει τα φαινόμενα και να επεξηγεί τις έννοιες, δεν δύναται να επιφέρει μια τέτοια αλλαγή. Το πρόβλημα
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φάνηκε ότι δεν είναι τόσο η κατανόηση της νέας έννοιας όσο η «απροθυμία» να απορρίψουν τα παιδιά την αρχική, διαισθητική τους γνώση. Συνήθως, οι μαθητές προσλαμβάνουν
μεν τις νέες έννοιες αλλά τις μπερδεύουν με τις πρότερες με τρόπο ώστε αυτές να συνυπάρχουν (Λουκά, Καραγεώργος, Πατάπης, Κυνηγός, 2003). Με βάση τις σύγχρονες εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης, η σημασία των πρότερων ιδεών είναι πολύ σπουδαία στις περαιτέρω μαθησιακές δραστηριότητες, διότι ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές παρατηρούν
και ερμηνεύουν τα διάφορα γεγονότα και φαινόμενα, επικοινωνούν ή δέχονται τις νέες
πληροφορίες, έχει σχέση με τις ιδέες αυτές (Viennot, 1977· Driver & Easley, 1978).
Χρήση ψηφιακών μέσων με επίγνωση περιβάλλοντος στη σύγχρονη διδασκαλία
Καθώς η εκπαίδευση αναζητά και εφευρίσκει νέους τρόπους για να αξιοποιήσει τις νέες
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα εκπαιδευτικά προγράμματα, η
ίδια η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η σύγχρονη γενιά των έξυπνων κινητών συσκευών (smartphones, tablets) παρέχει προηγμένες λειτουργίες που σχετίζονται με
την επίγνωση περιβάλλοντος (location awareness), την επικοινωνία ένας-προς-έναν μεταξύ
συσκευών, διαδικτυακή σύνδεση πάντα και παντού, οθόνες αφής, δυνατότητες καταγραφής δεδομένων, δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας. Με όλες τις παραπάνω δυνατότητες,
οι έξυπνες συσκευές μπορούν να επεκτείνουν σημαντικά τα πλαίσια μέσα στα οποία συντελείται η μάθηση και να επιτρέψουν τη δημιουργία καινοτόμων εποικοδομητικών μαθησιακών εμπειριών (Brown, 2010). Η δυνατότητα να φέρει κανείς μια έξυπνη κινητή συσκευή σε
ένα οποιοδήποτε περιβάλλον καταδεικνύει τη χρησιμότητά της για τη διδασκαλία μαθησιακών αντικειμένων μέσα σε ένα αυθεντικό πλαίσιο. Η φυσική μας θέση καθορίζει το είδος της πληροφορίας που ανακτούμε διαδικτυακά και τους ανθρώπους και τα πράγματα
που βρίσκουμε γύρω μας. Με τη διάδοση των έξυπνων κινητών συσκευών και της τεχνολογίας γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), ο άνθρωπος βιώνει μια θεμελιώδη μετατόπιση στον
τρόπο που αντιλαμβάνεται το φυσικό χώρο. Το διαδίκτυο είναι γύρω μας παντού, δεν εισερχόμαστε πλέον σε αυτό αλλά το φέρουμε μαζί μας, είναι ενσωματωμένο σε κάθε είδους
αισθητήρα και συσκευή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Κινητές συσκευές, δέκτες GPS και ετικέτες RFID είναι μόνο μερικά τέτοια παραδείγματα. Από την άλλη μεριά, η μαθησιακή διαδικασία είναι σαφώς πιο αποτελεσματική όταν υποστηρίζει το μαθητή μέσα σε ένα περιβάλλον πραγματικού κόσμου. Με τη χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών κάτι τέτοιο γίνεται σήμερα εφικτό και συγχρόνως επιτρέπει να υποστηρίξουμε τη συνεργατική μάθηση
με τη βοήθεια της κινητής επικοινωνίας.
Τρέχουσα στάθμη έρευνας για μαθησιακή αξιοποίηση ψηφιακών μέσων επαυξημένης
πραγματικότητας
Σήμερα, οι πρακτικές που σχετίζονται με τη μάθηση μέσω κινητών συσκευών (mobile
learning) κινούνται ολοένα και περισσότερο προς υβριδικά (hybrid) συστήματα και συστήματα Επαυξημένης Πραγματικότητας, ΕΠ (Augmented Reality). Ήδη αρκετά εκπαιδευτικά
ερευνητικά κέντρα έχουν αφιερώσει πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων που εισάγει η νέα τεχνολογία της ΕΠ για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Dunleavy & Simmons, υπό εκτύπωση) και αρκετές έρευνες έχουν αναδείξει αξίες που απορρέουν από την αξιοποίησή της (Dunleavy, Dede & Mitchell, 2009). Μελέτες σύγχρονων ερευ_________________________________________________________________________________________________________
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νών που αξιοποιούν την επαυξημένη πραγματικότητα για μαθησιακούς σκοπούς (Wu, Lee,
Chang & Liang, 2013) έχουν αναδείξει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία την καθιστούν
αποτελεσματική για χρήση μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Φαίνεται, μάλιστα (Wu κ.ά.,
2013), ότι η επαυξημένη πραγματικότητα διαθέτει ένα πλήθος εγγενών ιδιοτήτων που την
καθιστούν ιδιαίτερα δελεαστική για αξιοποίηση σε εκπαιδευτικά πλαίσια.
Ως γνωστικό εργαλείο και ταυτόχρονα παιδαγωγική προσέγγιση, η επαυξημένη πραγματικότητα ευθυγραμμίζεται κυρίως με τις αρχές της πλαισιωμένης μάθησης και την εποικοδομητική θεωρία, καθώς θέτει το μαθητευόμενο μέσα σε ένα φυσικό κοινωνικό πλαίσιο του
πραγματικού κόσμου, ενώ ταυτόχρονα καθοδηγεί, χτίζει και διευκολύνει συμμετοχικές και
μετα-γνωστικές μαθησιακές διαδικασίες, όπως η αυθεντική έρευνα, η ενεργή παρατήρηση
και η αλληλοδιδασκαλία, μέσα από δυνατότητες πολλαπλής αναπαράστασης του περιεχομένου (Dunleavy κ.ά., υπό εκτύπωση). Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας επιτρέπει την υπέρθεση εικονικών συνθετικών αντικείμενων 3Δ πάνω στον πραγματικό κόσμο
προκειμένου να επαυξηθεί η οπτική αντίληψη ενός συστήματος ή ενός περιβάλλοντος. Αξιοποιώντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η εν λόγω τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί
κατάλληλα ώστε να παρέχει μαθησιακά πλαίσια τριών διαστάσεων, συνεργατικής και πλαισιωμένης μάθησης τα οποία θα επιτρέπουν την αισθητοποίηση του αόρατου και θα ενισχύουν την εμπειρία της αμεσότητας, της συμμετοχής και της εμβύθυνσης του μαθητευόμενου.
Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δύο τύποι ΕΠ διαθέσιμοι για μαθησιακούς σκοπούς: Ο χωροευαίσθητος (location-aware) και ο οπτικός (vision-based). Ο πρώτος τύπος παρέχει στους
μαθητευόμενους ψηφιακά δεδομένα καθώς αυτοί περιηγούνται σε ένα φυσικό χώρο εξοπλισμένοι με κάποια έξυπνη κινητή συσκευή που διαθέτει GPS. Τα ψηφιακά μέσα (κείμενο,
γραφικά, ήχος, εικόνα, μοντέλα 2Δ ή 3Δ) επαυξάνουν το φυσικό περιβάλλον με αφήγηση,
πλοήγηση ή/και ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το συγκεκριμένο τόπο. Αντίθετα, ο
δεύτερος τύπος ΕΠ παρέχει στους μαθητευόμενους ψηφιακά μέσα αφότου αυτοί στρέψουν
την κάμερα της κινητής συσκευής τους σε ένα καθορισμένο αντικείμενο (Dunleavy κ.ά., υπό
εκτύπωση).
Ήδη από το 2006, οι Kerawalla, Luckin, Seljeflot και Woolard (Kerawalla κ.ά., 2006) επιχείρησαν να συγκρίνουν συμβατικές μεθόδους για τη διδασκαλία της αλληλεπίδρασης Γης –
Ηλίου και της εναλλαγής ημέρας-νύχτας, με διδακτικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε εμπειρίες ΕΠ. Με βάση τα ευρήματα που προέκυψαν διαμορφώθηκαν και προτάθηκαν σχεδιαστικές προδιαγραφές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη εμπειριών
ΕΠ για μαθησιακούς σκοπούς μέσα σε ένα πλαίσιο διερευνητικής μάθησης. Επιπλέον, η
παραπάνω έρευνα ανέδειξε και τις αδυναμίες της ΕΠ ως αποτέλεσμα κυρίως τεχνολογικών
περιορισμών και ανάγκης να καταστεί η συγκεκριμένη τεχνολογία περισσότερο ευέλικτη
και ελεγχόμενη από τον διδάσκοντα.
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Σχήμα 1: Επαύξηση του φυσικού χώρου με τρισδιάστατο μοντέλο της Γης που περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της. Ο μαθητής περιστρέφει το μοντέλο για να το παρατηρήσει από
διαφορετικές οπτικές. Τα κίτρινα βέλη παριστάνουν το ηλιακό φως (Kerawalla κ.ά., 2006).
Με ανάλογη λογική, το ερευνητικό πρόγραμμα «Learning Physics through Play» (Enyedy,
Danish, Delacruz & Kumar, 2012) αφορά σε μια σειρά επιστημονικών ερευνών σε σχέση με
τις έννοιες της Νευτώνειας δύναμης και κίνησης για μαθητές 6-8 ετών, μέσα από δραστηριότητες που αξιοποιούν την τεχνολογία της ΕΠ. Τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν τις
δυνατότητες και τις αξίες της ΕΠ για την ανάπτυξη παιγνιωδών μαθησιακών εμπειριών μέσα στο φυσικό χώρο αλλά και την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε σχέση με το βαθμό
διαισθητικής κατανόησης που δύνανται να αναπτύξουν οι μαθητές μέσα από συμμετοχικά
περιβάλλοντα ΕΠ.
Το πρόγραμμα EcoMobile (Kamarainen κ.ά., 2013), σε συμφωνία με τις αρχές της πλαισιωμένης μάθησης, αποτελεί ένα σύγχρονο παράδειγμα αξιοποίησης της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας 3Δ για να επιτευχθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αξιοποίησε την τεχνολογία της ΕΠ σε μία εκπαιδευτική εκδρομή όπου οι μαθητές διεξήγαγαν επιτόπου μετρήσεις σε τοπική λίμνη. Κατά την
διάρκεια της εκδρομής οι μαθητές πλοηγούνταν στο φυσικό περιβάλλον με την βοήθεια
ενός κατάλληλα σχεδιασμένου περιβάλλοντος ΕΠ μέσω του οποίου λάμβαναν εικονικές
πληροφορίες και επεξηγήσεις που υπερτίθεντο στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος.
Οι δάσκαλοι που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα ανέφεραν υψηλά επίπεδα εμπλοκής των
μαθητών με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία αλλά και με το επιστημονικό αντικείμενο,
κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και με βάση τις απαντήσεις των μαθητών στα διαγνωστικά
τεστ. Επιπλέον, τα ερευνητικά αποτελέσματα ανέδειξαν ως χαρακτηριστικό της εν λόγω τεχνολογίας τη δυνατότητα να ενθαρρύνει την ενεργή επεξεργασία της πληροφορίας, βοηθώντας τους μαθητευόμενους να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση, να ανακαλύψουν οι ίδιοι
τα κενά τους και να αντιληφθούν τη δυνατότητα μεταφοράς της αποκτηθείσας γνώσης σε
παρόμοια
πλαίσια
(ιστοχώρος
ερευνητικού
προγράμματος:
http://ecomobile.gse.harvard.edu/).
Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων επαυξημένης πραγματικότητας για την αναδόμηση των
πρότερων αντιλήψεων στις φυσικές επιστήμες (Ι) : δυνατότητες
Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που οι σχετικές έρευνες αναδεικνύουν θα μπορούσαν
πιθανά να αξιοποιηθούν κατάλληλα προκειμένου να ζωντανέψουν στο χώρο των τριών
διαστάσεων τη χρονική και χωρική εξέλιξη φυσικών φαινόμενων τα οποία είναι εξαιρετικά
δύσκολο αν όχι αδύνατο να παρασταθούν με άλλο τρόπο και τα οποία εξελίσσονται σε κλί_________________________________________________________________________________________________________
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μακες είτε πολύ μικρές είτε πολύ μεγάλες ώστε να είναι παρατηρήσιμα. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία της ΕΠ για να δομήσουν νέα γνώση με βάση
τρισδιάστατα αντικείμενα που δίνουν ζωή στις υποκείμενες πληροφορίες (Sotiriou &
Bockner, 2008· Enyedy κ.ά., 2012). Δυναμικές διαδικασίες, μεγάλα σύνολα και αντικείμενα
πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα μπορούν να έρθουν στον προσωπικό χώρο του μαθητή σε κατάλληλη κλίμακα και μορφή που να μπορεί εκείνος να κατανοήσει και να χειριστεί δημιουργώντας συνδέσεις μεταξύ της ζωής του και της προσλαμβάνουσας επιστημονικής
γνώσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένης της δυσκολίας των περισσότερων μαθητών να συλλάβουν και να αντιληφθούν φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στις 3Δ καθώς και
της συχνής αδυναμίας αισθητοποίησης φυσικών φαινομένων του μικρόκοσμου, ένα σωστά
σχεδιασμένο μαθησιακό πλαίσιο ΕΠ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα “μικρόκοσμο”
(Papert, 1980). Ένα τέτοιο μικρόκοσμο θα κληθούν να διερευνήσουν οι μαθητές με τρόπο
περισσότερο βιωματικό - σε σχέση με ήδη υπάρχοντα τεχνολογικά εμπλουτισμένα περιβάλλοντα μάθησης, αλλάζοντας ελεύθερα παραμέτρους και μεταβλητές και έχοντας άμεση
ανάδραση των χειρισμών τους, μέσα στο ρεαλιστικό πλαίσιο τριών διαστάσεων του φυσικού χώρου. Κάτω από αυτό το πρίσμα, διαφαίνεται η δυναμική που διαθέτει η τεχνολογία
της επαυξημένης πραγματικότητας με ειδικότερο στόχο την ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων
εμπειριών για τη γεφύρωση της επιστημονικής γνώσης με τον πραγματικό κόσμο, την ανάδειξη και την αναδόμηση των πρότερων ιδεών σε σχέση με έννοιες και φαινόμενα από το
πεδίο των φυσικών επιστημών. Μια κατάλληλα σχεδιασμένη εκπαιδευτική εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας δύναται να αποτελέσει ένα περισσότερο βιωματικό περιβάλλον
σε σχέση με ένα περιβάλλον προσομοίωσης, ώστε να συντελέσει αποτελεσματικότερα στην
αναδόμηση των πρότερων ιδεών και την αφομοίωση της νέας γνώσης.
Επιπρόσθετα, η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας, η οποία βασίζεται στη χρήση
κινητών συσκευών, εισάγει μια νέα δυναμική για επί τόπου μάθηση και διερεύνηση χωρίς
ειδικό εξοπλισμό και τούτο αποτελεί ένα από τα πιο δελεαστικά στοιχεία αυτής της τεχνολογίας. Οι δυνατότητες που εισάγει ένα τέτοιο σύστημα περιλαμβάνουν τη φορητότητα,
την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη συνδεσιμότητα και τη διασύνδεση με το εκάστοτε φυσικό
περιβάλλον (Squire & Jan 2007· Squire & Klopfer, 2007· Klopfer, 2008). Αυτή ακριβώς η επιτόπου δυνατότητα εμπλουτισμού αντικειμένων του φυσικού κόσμου με κατάλληλο ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να αποτελέσει μια γέφυρα μεταξύ των επιστημονικών δεδομένων
με παραδείγματα της καθημερινής ζωής.
Με βάση τα παραπάνω, θα είχε ενδεχομένως ουσιαστική αξία να διερευνηθεί η αξιοποίηση
των χαρακτηριστικών της ΕΠ ειδικότερα για χρήση μέσα σε πλαίσια διδασκαλίας εννοιών
και φαινομένων από το πεδίο των φυσικών επιστημών και με κύριο στόχο την ανάδειξη και
αναδόμηση των πρότερων αντιλήψεων των μαθητευόμενων. Βασικό άξονα σχεδιασμού
τέτοιων εμπειριών μπορεί να αποτελέσει η συνάφεια με τις βασικές αρχές της εποικοδομητικής προσέγγισης και της μάθησης μέσω ανακάλυψης. Πιο συγκεκριμένα, ένα τέτοιο περιβάλλον θα πρέπει να επιτρέπει στο μαθητευόμενο να πειραματιστεί με τα στοιχεία του περιβάλλοντος (πραγματικά και συνθετικά), να κάνει υποθέσεις και να τις δοκιμάσει, ελέγχοντας την ορθότητα τους, να αισθητοποιήσει, με πολλαπλές αναπαραστάσεις τις σχετικές
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έννοιες και φυσικά μεγέθη και να αναδομήσει, εν τέλει, τις πρότερες ιδέες που είχε εδραιώσει.
Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων επαυξημένης πραγματικότητας για την αναδόμηση των
πρότερων αντιλήψεων στις φυσικές επιστήμες (ΙΙ) : προκλήσεις και περιορισμοί
Η υλοποίηση συστημάτων ΕΠ μαθησιακού σκοπού αναδύει πλήθος ζητημάτων, παιδαγωγικού τεχνολογικού και μαθησιακού χαρακτήρα. Τον προφανέστερο, ίσως, περιορισμό σε
σχέση με την αξιοποίηση της ΕΠ σε ένα επίσημο εκπαιδευτικό πλαίσιο αποτελεί η αδυναμία
του σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος, που υποστηρίζει κυρίως την διδασκαλία μέσω παρουσίασης, να ευθυγραμμιστεί με την επαυξημένη πραγματικότητα που είναι καταλληλότερη για διερευνητικού τύπου δραστηριότητες (Dunleavy & Simmons, υπό εκτύπωση). Σημαντικό ζήτημα αποτελεί επίσης ο εντοπισμός και η αποτύπωση των περιορισμών που προκύπτουν κατά την ενσωμάτωση των εμπειριών ΕΠ στο επίσημο εκπαιδευτικό περιβάλλον
(Kerawalla κ.ά., 2006· Mitchel, 2011). Τα βασικότερα τεχνολογικά ζητήματα που εγείρονται
σχετίζονται με την κατάλληλη, κάθε φορά, επιλογή των διαθέσιμων εργαλείων για την υλοποίηση της εμπειρίας, ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την εφαρμογή της εμπειρίας σε εκπαιδευτικό περιβάλλον (απαιτήσεις για κινητές συσκευές με κάμερα, GPS, QR reader), καθώς και η εξοικείωση των χρηστών με τον εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, η οργάνωση τέτοιων
τύπων δραστηριοτήτων στο παρόν τεχνολογικό στάδιο απαιτεί τη χρήση εξοπλισμού που
αφενός μεν δε διατίθεται από τα ίδια τα σχολεία, αφετέρου η ορθή χρήση του από τους
μαθητές αλλά και από τους διδάσκοντες εμπεριέχει ένα βαθμό δυσκολίας που ενδεχομένως να καθιστά αναγκαία την παρουσία δύο ή και τριών ατόμων ανά σχολική τάξη, για την
οργάνωση τέτοιων εμπειριών (Dunleavy κ.ά., 2009· Dunleavy & Simmons, 2011).
Ειδικότερα για την ανάπτυξη μαθησιακών εμπειριών ΕΠ με στόχο την ανάδειξη των πρότερων ιδεών των μαθητευόμενων και την αναδόμηση της γνώσης, θα είχε ιδιαίτερη αξία ο
καθορισμός, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά σενάρια και παρεμβάσεις, των
δεξιοτήτων που φαίνεται να ενισχύονται περισσότερο μέσα σε μαθησιακά περιβάλλοντα
ΕΠ: κατανόηση δυναμικών μοντέλων (Rosenbaum, Klopfer, & Perry, 2007), ικανότητα οπτικοποίησης φαινομένων που δεν είναι δυνατό να παρατηρηθούν στο φυσικό κόσμο
(Kerawalla κ.ά.,2006). Σημαντική θα ήταν, επιπλέον, η διερεύνηση και τεκμηρίωση σχετικά
με το εάν και πώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εισάγονται από τα μαθησιακά περιβάλλοντα ΕΠ επηρεάζουν και αναδιαμορφώνουν, τελικά, τις έννοιες της αυθεντικότητας και της
σύμπλεξης (engagement) ενός περιβάλλοντος μάθησης (Wu & Huang, 2007). Κάτω από την
ίδια λογική, θα είχε νόημα η διερεύνηση διδακτικών και μαθησιακών προσεγγίσεων που
ευθυγραμμίζονται με τη χρήση ΕΠ για την αναδόμηση πρότερων ιδεών από το πεδίο των
φυσικών επιστημών αλλά και η αναζήτηση, μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, πολλαπλών τρόπων ενσωμάτωσης των εμπειριών αυτών σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον (ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων/ εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση εμπειριών
ΕΠ). Στην παρούσα φάση, ένας ιδιαίτερα σημαντικός περιορισμός της εν λόγω τεχνολογίας,
ειδικότερα σε σχέση με την διδασκαλία των φυσικών επιστημών, φαίνεται να αποτελεί η
έλλειψη διαθέσιμων προγραμματιστικών περιβαλλόντων στα οποία να μπορεί ο ίδιος ο διδάσκοντας να οργανώσει μια εκπαιδευτική εμπειρία με καθορισμένους μαθησιακούς στόχους και να δημιουργήσει ρεαλιστικά γραφικά μοντέλα τριών διαστάσεων. Τέλος, η επιτυ-
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χημένη υλοποίηση μιας τέτοιας μαθησιακής προσέγγισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την ικανότητα του διδάσκοντα να χειριστεί μια τέτοια εμπειρία και να την εισάγει σωστά
μέσα στην σχολική τάξη (O’Shea, Dede & Cherian, 2009).
Συμπεράσματα
Τόσο η ευθυγράμμιση της επαυξημένης πραγματικότητας με τις αρχές της πλαισιωμένης
μάθησης και με την εποικοδομητική προσέγγιση όσο και οι πολλαπλές δυνατότητες αναπαράστασης που εισάγει, σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα ψηφιακά μέσα για μαθησιακούς
σκοπούς, φαίνεται ότι την καθιστούν κατάλληλη για την αισθητοποίηση εννοιών, μεγεθών
και φαινομένων των φυσικών επιστημών. Κάτω από αυτή τη λογική διαφαίνεται η σημασία
της αναζήτησης τρόπων για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων με στόχο τον σχεδιασμό εμπειριών που θα επιτρέπουν στους μαθητευόμενους να «δουν» στο φυσικό χώρο των
τριών διαστάσεων την επιστημονική ερμηνεία των φυσικών φαινομένων και να μπορέσουν,
ως εκ τούτου, να αντιληφθούν την επιστημονική γνώση μέσα στον πραγματικό κόσμο. Μια
τέτοια προσέγγιση φαίνεται να εισάγει πιθανώς μια νέα προοπτική στη διαδικασία δόμησης της επιστημονικής γνώσης σε σχέση με τις φυσικές επιστήμες, εμπεριέχει ωστόσο και
σημαντικές δυσκολίες που σχετίζονται τόσο με την υλοποίηση κατάλληλων περιβαλλόντων
επαυξημένης πραγματικότητας όσο και με την οργάνωση των αντίστοιχων εμπειριών στο
σχολικό περιβάλλον. Περαιτέρω έρευνα σε σχέση με τα παραπάνω σημεία θα είχε, κατά τη
γνώμη μας, σημαντική αξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω περιορισμοί και
να καταστεί δυνατή η συστηματική οργάνωση εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας
στο σχολικό περιβάλλον, με στόχο τη θεμελίωση επιστημονικής γνώσης με τρόπο βιωματικό.
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Περίληψη

Τα μαθηματικά είναι ίσως το πιο σημαντικό μάθημα του Δημοτικού σχολείου, καθώς είναι
απαραίτητα όχι μόνο για την επίλυση προβλημάτων στο σχολείο, αλλά κυρίως για την εφαρμογή τους σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές στην προσπάθεια τους για κατανόηση του μαθήματος διαχωρίζοντας το
ουσιώδες από το επουσιώδες και προωθώντας την ενεργητική μάθηση και συμμετοχή των
μαθητών όπως άλλωστε προστάζουν και οι αρχές της νέας παιδαγωγικής αντί να ωθεί τους
μαθητές του στην στείρα αποστήθιση των κανόνων. Το πολυσχιδές έργο του έρχονται να
συνδράμουν οι νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στον εκπαιδευτικό. Στην εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και
η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στο μάθημα των Μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού.
Λέξεις - κλειδιά: Διδακτική των Μαθηματικών, Νέες Τεχνολογίες, Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού, Σύγχρονα Μέσα Διδασκαλίας
Εισαγωγή
Στην παραδοσιακή διδακτική της διδασκαλίας τα εποπτικά μέσα είχαν υποστηρικτικό σκοπό, αντιθέτως η σύγχρονη διαδικασία ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα τεχνικά μέσα και
τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Με τη χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών ανοίγονται νέες προοπτικές για την εκπαίδευση αλλά και τη σχολική διδασκαλία (Χατζηδήμου
2008). Στα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας κυριαρχούν τα πολυμέσα, τα οποία παρουσιάζουν
την πληροφορία με περισσότερους από έναν τρόπους (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας,
Πιντέλας 2003), συνδυάζοντας κείμενο, εικόνα, ήχο και βίντεο. Η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων συμπεριλαμβάνει, σύμφωνα με τον Ψυχάρη (1999), τα παρακάτω πλεονεκτήματα: Συστηματικός προγραμματισμός και τελειοποίηση της προσφοράς των πληροφοριών, ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας- μάθησης, απεριόριστη επανάληψη, ενεργοποίηση των μαθητών και τη δυνατότητα καλλιέργειας κριτικής στάσης απέναντι στα ΜΜΕ.
Στην εργασία παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας, στο οποίο παρουσιάζονται τρόποι,
ώστε να εισαχθούν αποτελεσματικά οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων μέσων διδασκαλίας επιλέχθηκε το μάθημα
των Μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού.
Σενάριο Διδασκαλίας
Τίτλος Διδακτικής Ενότητας - Εκτιμώμενη διάρκεια
Σύνθετα Προβλήματα – Συνδυάζοντας πληροφορίες (α) (Ενότητα 8, Κεφάλαιο 47, σελίδες
122-123). Εκτιμώμενη διάρκεια: Δύο (2) διδακτικές ώρες
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Κριτήρια Επιλογής
Είναι μια σημαντική Διδακτική Ενότητα καθώς εμπεριέχει πολλά και κυρίως ουσιαστικά
προβλήματα, τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίζουν οι μαθητές όχι μόνο στο συγκεκριμένο μάθημα και στο σχολείο αλλά και στην καθημερινή τους ζωή. Επομένως, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα που οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν συνδυάζοντας τις
προηγούμενες γνώσεις τους (κατασκευή προβλημάτων, κατανόηση σχέσεων κιλούγραμμαρίων) και αποκτώντας παράλληλα τις προαπαιτούμενες γνώσεις ώστε να προχωρήσουν στην συνέχεια στην επόμενη Διδακτική ενότητα (Αξιολόγηση Πληροφοριών Διόρθωση προβλήματος).
Σύνδεση-Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ
Το σενάριο επικεντρώνεται στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων με το συνδυασμό των
πληροφοριών, μια ενότητα που υπάρχει και στο βιβλίο Μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού
(Κακαδιάρης, Μπελίτσα, Στεφανίδης, Χρονοπούλου 2007). Η ανάπτυξη του θέματος γίνεται
σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Το υπό μελέτη αντικείμενο
προσεγγίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα να λύνουν
σύνθετα προβλήματα με τη χρήση στρατηγικών διαχείρισης αριθμών, της κριτικής σκέψης,
αλλά και να προβληματιστούν όπως προτείνεται και από το ΑΠΣ.
Διδακτικοί Στόχοι:
Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν με την ολοκλήρωση του μαθήματος, τα παρακάτω: Όσον αφορά την γνώση και τη μεθοδολογία, να αξιολογούν και να συνδυάζουν τις πληροφορίες που δίνονται, να μπορούν να μοντελοποιούν προβλήματα με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, να δημιουργούν προβλήματα με προϋποθέσεις και να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και να αξιολογούν τα δεδομένα που ανακαλύπτουν. Όσον αφορά την επιστήμη και την
τεχνολογία στην καθημερινή ζωή, να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου ως μέσου
για την αναζήτηση υλικού και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες για
την απόκτηση γνώσεων. Τέλος, όσον αφορά τη συνεργασία και την επικοινωνία, να μπορούν να εργάζονται ομαδικά, να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να αναπτύξουν την πολύ
σημαντική ικανότητα του αποτελεσματικού και ποιοτικού διαλόγου, να συνεργάζονται σε
ομάδες των 4 ατόμων και να παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους τον τρόπο σκέψης τους
Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση στο διαδίκτυο
Μαθηματικά Ε’ Δημοτικού, σύνθετα προβλήματα, στρατηγικές επίλυσης προβλήματος,
συνδυασμός πληροφοριών
Ενδεικτικοί διαδικτυακοί τόποι
www.youtube.com, www.google.gr, www.e-selides.gr, www.sch.gr/, www.trainose.gr
Λογισμικό
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Χρησιμοποιείται το Λογισμικό Παρουσιάσεων Powerpoint (Εικόνα 1) της Microsoft, που
περιέχεται στο πακέτο ‘MS Office’.

Εικόνα 1: Το λογισμικό Παρουσιάσεων Powerpoint (έκδοση 2010) της Microsoft
Το Powerpoint αποτελεί ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον ως προς τον τρόπο γραφής,
ανάγνωσης, παρουσίασης και διάδοσης κειμένων, αποσκοπώντας στον σχεδιασμό και την
οργάνωση επαγγελματικών παρουσιάσεων ενώπιον κοινού. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο ηλεκτρονικών παρουσιάσεων και χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό ευρέως από την επιστημονική κοινότητα (Κολοκοτρώνης, Σολομωνίδου 2002). Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο κατασκευής ενός συνόλου ηλεκτρονικών σελίδων-διαφανειών, που μπορεί
να συνδυάσει όλους τους τύπους πολυμέσων (Ράπτης, Ράπτη 2006) και κυρίως τα οπτικοακουστικά μέσα.
Οργάνωση και σχεδιασμός της Διδασκαλίας
Το μάθημα θα βασίζεται στα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
είναι καλά προετοιμασμένος και να αφιερώσει ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να προετοιμάζει τη διδασκαλία από την προηγούμενη μέρα. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή, καθώς ο απόλυτος προγραμματισμός και η οργάνωση της διδασκαλίας νεκρώνουν τον αυθορμητισμό, τον αυτοσχεδιασμό και παρεμποδίζουν την αμφίδρομη, διαπροσωπική επικοινωνία (Κανάκης 1999). Δηλαδή ο προγραμματισμός θα πρέπει να είναι μεσαίου βαθμού, ώστε να επιτρέπει στην τάξη τον προβληματισμό, τη διατύπωση αποριών,
την ανταλλαγή απόψεων και την άμεση, πολύπλοκη και πολύδρομη επικοινωνία μεταξύ
διδασκάλου - μαθητή (Ψυχάρης 1999). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λειτουργεί ως εμψυχωτής και συντονιστής της ομαδοσυνεργατικής και ανακαλυπτικής μάθησης, παρέχοντας τη
δυνατότητα στον μαθητή να αυτενεργεί αλλά και να συνεργάζεται με τους συμμαθητές. Το
πρόγραμμα των παρουσιάσεων (Powerpoint) μπορεί να συνδυάσει άριστα τις δυο αυτές
βασικές αρχές, για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται στο σενάριο αυτό.
Υλικοτεχνική υποδομή
Δεν απαιτείται από τους μαθητές η αγορά και η χρήση κάποιων υλικών. Ο δάσκαλος μπορεί να παρουσιάσει τη νέα Διδακτική Ενότητα χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του ηλε-
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κτρονικό υπολογιστή ή τον φορητό υπολογιστή του σχολείου (αν υπάρχει η δυνατότητα).
Τα μόνα μέσα που χρειάζονται είναι ο βιντεοπροβολέας (ώστε να προβληθούν τα οπτικά
πολυμέσα) και ενδεχομένως ορισμένες φωτοτυπίες (για να γίνει ο έλεγχος εμπέδωσης και
κατανόησης της διδασκαλίας). Επομένως, το κόστος για τους μαθητές είναι μηδενικό και
για το σχολείο απειροελάχιστο, γεγονότα πολύ σημαντικά για την περίοδο της οικονομικής
κρίσης που διανύουμε.
Έναρξη της Διδασκαλίας (1η Διδακτική Ώρα)
Αρχικά, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαπιστώσει εάν οι μαθητές έχουν κατανοήσει τις
προαπαιτούμενες γνώσεις, δηλαδή να μπορούν να κατασκευάζουν προβλήματα, να γνωρίζουν την σχέση κιλού - γραμμαρίου και να χρησιμοποιούν στρατηγικές διαχείρισης αριθμών. Έτσι, για να κάνει τον έλεγχο αυτό, μπορεί να προβάλλει μέσω του βιντεοπροβολέα
στους μαθητές το πρόβλημα που υπάρχει στο βιβλίο του Δασκάλου (Εικόνα 2).

O κυρ Θανάσης


Ο Κυρ Θανάσης αγόρασε
5 μ λάστιχο ποτίσματος
για τον κήπο.
κήπο. Ο αδελφός
του αγόρασε από το ίδιο
λάστιχο ένα κομμάτι 50%
πιο μακρύ.
μακρύ. Πόσα μέτρα
αγόρασε ο αδελφός του;
του;
Αν το μέτρο κοστίζει 1,50 €
πόσο πλήρωσε ο
καθένας;
καθένας;

Εικόνα 2: Έλεγχος των προαπαιτούμενων γνώσεων με τη χρήση του λογισμικού Powerpoint
Θα δοθεί μια κόλλα Α4 ανά θρανίο ώστε να συνεργαστούν οι μαθητές και να μπορέσουν να
επιλύσουν το πρόβλημα. Όταν ο εκπαιδευτικός διαπιστώσει πως οι μαθητές έχουν κατανοήσει τις προαπαιτούμενες γνώσεις θα περάσει στην ερώτηση αφόρμησης, η οποία θα εμφανίζεται στους μαθητές μέσω του βιντεοπροβολέα. Θα γίνει μια μικρή συζήτηση 1-2’ πάνω στην ερώτηση αφόρμησης και έπειτα θα εμφανιστεί ο χάρτης με τα αεροδρόμια της χώρας (Εικόνα 3) ώστε να γίνει το πέρασμα στην δραστηριότητα ανακάλυψη του Σχολικού
Βιβλίου.
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Εικόνα 3: Χάρτης με όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές την δραστηριότητα
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και προσπαθούν να απαντήσουν ομαδικά στα
ερωτήματα της δραστηριότητας εντός 5-10’. Στη συνέχεια μαθητές και εκπαιδευτικός συζητούν τους
όρους ενδιάμεση στάση και ανταπόκριση και εντοπίζουν το λάθος που υπάρχει στο βιβλίο. Έπειτα ο δάσκαλος υπενθυμίζει στους μαθητές την έννοια του κέρδους (εικόνα 4). Στο τέλος της διδακτικής ώρας, οι
ομάδες επιχειρούν να λύσουν την άσκηση 2 από το Βιβλίο του Μαθητή.

Κερδίζει ή όχι;




Ο έμπορος αγοράσει τις
ντομάτες 0,30 € από τον
παραγωγό και τις πουλάει
στους πελάτες 0,50 €.
Πιστεύεις ότι χάνει ή
κερδίζει;
κερδίζει;
Εξηγήστε τον τρόπο σκέψης
σας

Εικόνα 4: Υπενθύμιση της έννοιας τους κέρδους με τη βοήθεια ενός παραδείγματος.
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2η Διδακτική Ώρα
Στην δεύτερη Διδακτική Ώρα οι μαθητές θα πρέπει να λύσουν τις ασκήσεις από το τετράδιο του μαθητή,
δουλεύοντας ομαδικά πάντα, σε περίπου 10-15’. Στη συνέχεια μέσα από συζήτηση οι μαθητές , υπό την
καθοδήγηση - βοήθεια του εκπαιδευτικού, θα πρέπει να καταλήξουν στο συμπέρασμα της νέας ενότητας (επισημοποίηση της νέας γνώσης) η οποία και θα προβληθεί από τον βιντεοπροβολέα (Εικόνα 5),
ώστε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόησή της από τους μαθητές.

Συμπεράσματα






Στην καθημερινή ζωή υπάρχουν
προβλήματα που τα δεδομένα τους
δίνονται με διαφορετικό τρόπο
Για την επίλυση τους πρέπει να βρούμε
στρατηγικές επίλυσης
Με την οργανωμένη παρουσίαση επίλυσης
προβλήματος επιτυγχάνεται η εξήγηση
στους υπολοίπους με κατανοητό τρόπο

Εικόνα 5: Προβολή των κύριων συμπερασμάτων της νέας ενότητας (Στα κυριότερα σημεία
του μαθήματος έχει χρησιμοποιηθεί έντονη γραφή και υπογράμμιση), με στόχο την κατανόηση της νέας ενότητας
Μετέπειτα, θα παρουσιαστεί στα παιδιά ένας πίνακας με τα δρομολόγια (Εικόνα 6) των
τρένων του ΟΣΕ και θα πρέπει στο υπόλοιπο της Διδακτικής Ώρας να κατασκευάσει η κάθε
ομάδα το δικό της πρόβλημα με βάση τα δεδομένα αυτά.

ΣΤΑΘΜΟΣ
• Βύσσα
Νέα
Αλεξ/πολη
Κομοτηνή
Δράμα
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Λάρισα
Λειανοκλάδι
Οινόη
ΑΘΗΝΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΣΕ
610
07.10
08.00
10.00
12.50
13.15
14.30
15.50
16.40

612
10.00
12.03
13.06
15.01
17.59

53

602

18.10
19.20
20.30
21.41
22.15

14.40
15.36
17.37
20.40
22.00
23.23
00.45
01.34

608
612
17.02
19.03
20.02
22.00
01.01 01.25
02.40
04.00
05.20
06.12
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Εικόνα 6: Αναλυτική παρουσίαση του πίνακα με τα δρομολόγια του ΟΣΕ (από τον ιστότοπο
www.trainose.gr)
Έτσι, οι νεαροί μαθητές αφ’ ενός θα μάθουν να κατασκευάσουν προβλήματα και θα εφαρμόσουν στην πράξη τις νέες γνώσεις που απέκτησαν και αφ’ ετέρου θα μάθουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά.
Συμπεράσματα
Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αρκετοί θεώρησαν πως θα υποβαθμιστεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Στην πράξη, όμως, αποδείχθηκε πως είναι ένα χρήσιμο
και ευέλικτο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού. Η συμβολή των οπτικοακουστικών
μέσων στο μάθημα των Μαθηματικών μπορεί να διασαφηνίσει τις ασάφειες και να απλοποιήσει την εκπαιδευτική διδασκαλία - μάθηση. Το Microsoft Powerpoint, είναι απλό στη
χρήση, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού και πληροφορικής και μπορεί
να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επιτυχία των διδακτικών (και όχι μόνο) στόχων. Ωστόσο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού παραμένει ο πιο σημαντικός και ο πιο δύσκολος, καθώς
είναι αυτός που θα προετοιμάσει, θα αξιολογήσει και θα υλοποιήσει τη διδασκαλία, ενώ θα
πρέπει να επιτρέπει στον μαθητή να συνεργάζεται, να αυτενεργεί και να κατανοήσει το νέο
γνωστικό αντικείμενο.
Βιβλιογραφία
Κακαδιάρης Χ, Μπελίτσα Ν, Στεφανίδης Γ, Χρονοπούλου Γ (2007), Μαθηματικά Ε' Δημοτικού, Βιβλίο δασκάλου, Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας και επικοινωνιών Διόφαντος
Κακαδιάρης Χ, Μπελίτσα Ν, Στεφανίδης Γ, Χρονοπούλου Γ (2007), Μαθηματικά Ε'
Δημοτικού, Βιβλίο μαθητή, Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας και επικοινωνιών
Διόφαντος
Κανάκης Ι. (1999), Διδασκαλία και μάθηση με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, Ρέθυμνο:
Γρηγόρης
Κολοκοτρώνης Δ, Σολομωνίδου Χ (2002), Χρήση στην Τάξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Παρουσιάσεων για Εποικοδομητική Διδασκαλία της Νευτώνειας Δυναμικής, Πρακτικά
3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Ρόδος
Ματσαγγούρας Η. (2003), Η Σχολική Τάξη, χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος, τόμος Α΄,
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Παναγιωτακόπουλος Χ, Πιερρακέας Χ, Πιντέλας Π (2003), Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η
αξιολόγησή του, Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο
Ράπτης Α. –Ράπτη Α. (2006), Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας Παιδαγωγικές Δραστηριότητες, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Χατζηδήμου Δ. (2008), Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη
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Ψυχάρης Σ. (2009), Εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)Παιδαγωγικές Εφαρμογές των ΤΠΕ, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
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Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μέσα από τη σύγχρονη διδακτική, τις νέες τεχνολογίες και τους νέους γραμματισμούς
Αμανατίδης Νικόλαος
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70
nickaman4@gmail.com

Τζοβλά Ειρήνη
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70
etzovla@yahoo.gr

Περίληψη
Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά στη συγγραφή και εφαρμογή στην πράξη ενός ολοκληρωμένου σεναρίου διδασκαλίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας του Δημοτικού. Η
καινοτομία του έγκειται μεν στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά κυρίως στο γεγονός ότι η σύνταξή του αξιολογήθηκε και η εφαρμογή του
πραγματοποιήθηκε από άλλον εκπαιδευτικό. Στην εισήγηση παρατίθενται αρχικά η ιδέα
σύλληψης του σεναρίου, το θεωρητικό του πλαίσιο, οι πόροι υλοποίησής του και στη συνέχεια η πορεία εφαρμογής του και οι τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα κατά την εφαρμογή.
Τέλος, εξετάζεται η δυνατότητα εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού σεναρίου σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες και τα μαθησιακά αποτελέσματα που αυτή επιφέρει.
Λέξεις - κλειδιά: Σενάριο διδασκαλίας, διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες
Εισαγωγή
Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και στην Πράξη «Δημιουργία
πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία
εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και
Β/βάθμια εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από εθνικούς πόρους, συντάχθηκαν σενάρια διδασκαλίας για το γλωσσικό μάθημα στο
Δημοτικό σχολείο. Η σύνταξη έλαβε χώρα στα πλαίσια κοινότητας, η οποία βασίστηκε στο
μοντέλο των Κοινοτήτων Πρακτικής των Lave & Wenger (1998) και Wenger, White, & Smith
(2009). Η συμμετοχή, η αλληλεπίδραση και η ανατροφοδότηση των μελών της κοινότητας
στόχευε στη δημιουργία νέων διδακτικών πρακτικών, στην παραγωγή νέων αφηγημάτων
για τη διδασκαλία με Τ.Π.Ε., στην εφαρμογή και αξιολόγησή τους σε διαφοροποιημένες
εκπαιδευτικές συνθήκες και τελικά στην διαμόρφωση νέων ταυτοτήτων εκπαιδευτικών και
μαθητών. Ένα από τα σενάρια αυτά αφορούσε την ενότητα που αναφέρεται σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και βρίσκεται στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ Δημοτικού. Η σύνταξη του
σεναρίου ολοκληρώθηκε κατά το μήνα Ιούνιο του 2013, είχε προτεινόμενη διάρκεια από
την εκπαιδευτικό που το συνέταξε δέκα περίπου (10) διδακτικές ώρες και η εφαρμογή του
πραγματοποιήθηκε κατά το μήνα Ιανουάριο του 2014 και είχε διάρκεια από τον εκπαιδευτικό που το εφάρμοσε δεκατέσσερις (14) διδακτικές ώρες.
Περιγραφή και θεωρητικό πλαίσιο σύνταξης του σεναρίου
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια οι μετακινήσεις πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετικά
εθνικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά διαμόρφωσαν μια νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Η σύλληψη του συγκεκριμένου σεναρίου προήλθε ακριβώς εξαιτίας αυτής της πραγ-
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ματικότητας και παράλληλα με αφορμή την κατάσταση στις χώρες του λεγόμενου Τρίτου
Κόσμου. Απέναντι στις παραπάνω καταστάσεις η εκπαίδευση θα πρέπει να δημιουργήσει
ευαισθητοποιημένους μαθητές και να εφαρμόσει ανάλογα προγράμματα. Στη διαμόρφωση
αυτών των προγραμμάτων είναι σημαντική η συμβολή του κινήματος του γραμματισμού
και των πολυγραμματισμών, οι οποίοι βοηθούν τον μαθητή να επικοινωνεί και να κατανοεί
τα διάφορα είδη λόγου, (λειτουργικός γραμματισμός), αλλά και να τα επεξεργάζεται κριτικά
(κριτικός γραμματισμός) (Ντίνας, 2004).
Ο κριτικός γραμματισμός δέχεται ως αυτονόητη την έννοια της επικοινωνίας και σύμφωνα
με αυτή την προσέγγιση η εκπαίδευση θα πρέπει να δημιουργεί πολίτες με κριτικό πνεύμα
που μπορούν να παρεμβαίνουν και να διαμορφώνουν την κοινωνία (Χατζησαββίδης,2010).
Εξάλλου και η φιλοσοφία των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (2011) για τη Γλώσσα κινείται
στον άξονα του κριτικού γραμματισμού και ενθαρρύνει την ενασχόληση με δραστηριότητες
που τον καλλιεργούν.
Στην προσπάθεια να ικανοποιήσει τον προηγούμενο σκοπό το σενάριο εκθέτει τους μαθητές στα προβλήματα του κόσμου και τους φέρνει σε επαφή με το έργο διάφορων ανθρωπιστικών οργανώσεων, μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών και τη διδακτική αξιοποίηση
των ιστοσελίδων ως περιβαλλόντων πρακτικής γραμματισμού, ώστε αυτοί να στοχαστούν
κριτικά σε κοινωνικά θέματα και να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη. Οι μαθητές επεξεργάζονται τα προς μελέτη δεδομένα και οικοδομούν τα νοήματα με ενεργητικό
τρόπο, καλλιεργούν τον κριτικό γραμματισμό και παράγουν υβριδικά κειμενικά είδη, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιούν στον κοινωνικό χώρο που ζουν, αλλά και σε χώρους που
θα βρεθούν αργότερα ως πολίτες (Kalantzis & Cope,2000).
Το σενάριο υιοθετεί το μοντέλο του Ρόμβου (Κουτσογιάννης,2012) στις άκρες του οποίου ο
εκπαιδευτικός τοποθετεί συγκεκριμένες επιλογές. Έτσι (βλ. σχήμα 1) στην άκρη Α αντιστοιχούν οι γνώσεις για τον κόσμο, οι αξίες και οι πεποιθήσεις, στη Β οι επιλογές στο επίπεδο
των γραμματισμών, στη Γ οι γνώσεις για τη γλώσσα και στην άκρη Δ οι διδακτικές πρακτικές, που υιοθετούνται στη διδακτική παρέμβαση. Στο κέντρο τοποθετούνται οι ταυτότητες
των μαθητών και των εκπαιδευτικών, η διαμόρφωση των οποίων όμως έχει άμεση σχέση με
τις επιλογές που γίνονται στις άκρες του ρόμβου.

Σχήμα 1. Το μοντέλο του ρόμβου
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Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές μετά από την κριτική
επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχονται στους ιστότοπους που επισκέπτονται καλούνται να δημιουργήσουν ψηφιακές αφηγήσεις - παρουσιάσεις για διεθνείς οργανώσεις,
που δεν περιέχονται στα κείμενα του βιβλίου και προσφέρουν αντίστοιχο έργο και να τις
παρουσιάσουν στην ολομέλεια του σχολείου ή/και στην τοπική κοινωνία, ώστε να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν ευρύτερα τους συμμαθητές τους ή/και τους συμπολίτες
τους για το θέμα. Στη συνέχεια καλούνται να γράψουν ευχές για τα παιδιά του κόσμου και
να τις αποθηκεύσουν σε ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων, τον οποίο αναρτούν στο ιστολόγιο της τάξης ή/και την ιστοσελίδα του σχολείου και προβάλλουν κατά την παρουσίαση της
δουλειάς τους στην ολομέλεια. Ακολούθως, επεκτείνουν την τελευταία εργασία του Τετραδίου Εργασιών και δημιουργούν ένα κολάζ με φωτογραφίες που εικονίζουν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην Ελλάδα και τον κόσμο, το αναρτούν στο ιστολόγιο της
τάξης ή/και την ιστοσελίδα του σχολείου και δημιουργούν με αυτά ταμπλό, το οποίο συνεπικουρεί την παρουσίαση στην ολομέλεια. Τέλος, οι μαθητές φτιάχνουν μια φανταστική
ανθρωπιστική οργάνωση με όνομα, σήμα και στόχους που σκέφτονται οι ίδιοι μέσα από
την οποία εκφράζουν τις δικές τους ανησυχίες και ανάγκες και την προβάλλουν στην παρουσίαση που θα κάνουν.
Οι δραστηριότητες που προτείνονται βασίζονται στη συνεργατική μάθηση με τη χρήση της
τεχνολογίας, η οποία αποτελεί μια ευρέως αποδεκτή εκπαιδευτική προσέγγιση και θεωρείται ότι ενισχύει τη μάθηση (Gillies & Ashman,2000) και την κοινωνική αλληλεπίδραση
(Johnson & Johnson, 1986). Εξάλλου οι ΤΠΕ επιτρέπουν μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών
σε επικοινωνιακές περιστάσεις με προφορικό και γραπτό λόγο, σε μεγαλύτερη ποσότητα
και με μεγαλύτερη ευκολία, με αποτέλεσμα η κατάκτηση του γλωσσικού τους γραμματισμού να γίνεται σε μεγαλύτερη έκταση (Χατζησαββίδης & Αλεξίου, 2012).
Πόροι υλοποίησης του σεναρίου
Το σενάριο αξιοποιεί έντυπους και ψηφιακούς πόρους που συνίστανται: α)σε κείμενα του
σχολικού εγχειριδίου του βιβλίου του μαθητή β) σε κείμενα του Ανθολογίου γ) στις εργασίες του αντίστοιχου κεφαλαίου από το Τ.Ε., δ) στον φάκελο με το όνομα της ομάδας, ο οποίος βρίσκεται αποθηκευμένος στον υπολογιστή που θα εργαστεί η κάθε ομάδα και περιλαμβάνει τα φύλλα εργασίας, ε) σε εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, στ) σε σειρά
ιστότοπων για την άντληση συναφούς με το θέμα υλικού και ζ) σε οπτικοακουστικό υλικό.
Φάσεις εφαρμογής του σεναρίου
1ο και 2ο Δίωρο- Ολομέλεια
Η εφαρμογή του σεναρίου ξεκίνησε με την ανάγνωση των κειμένων του βιβλίου της Γλώσσας στα οποία γίνεται αναφορά σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και την ανάγνωση των κειμένων του Ανθολόγιου όπου θίγονται τα θέματα της προσφυγιάς και των δικαιωμάτων των
παιδιών. Το κείμενο του βιβλίου αναγνώστηκε από τον εκπαιδευτικό και τα κείμενα του
ανθολογίου από τους μαθητές χαμηλόφωνα. Επειδή ο χρόνος του πρώτου δίωρου δεν ήταν
επαρκής να καλυφθούν όλα τα κείμενα που προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό ο εκπαιδευτικός έκρινε σκόπιμο να γίνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση-διάλογος-επιχειρηματολογία
και καταιγισμός ιδεών σχετικά με τις γνώσεις των μαθητών αναφορικά με τα θέματα που
πραγματεύονταν τα κείμενα και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Κατά τη διάρκεια
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της δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός σημείωνε στον πίνακα τις γνώσεις των μαθητών γύρω
από το θέμα. Οι απόψεις των μαθητών ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και εστίαζαν κυρίως
στην προσφορά των οργανώσεων αυτών στο θέμα της πείνας.
Κατά το δεύτερο δίωρο οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο εργαστήρι των υπολογιστών και ο
εκπαιδευτικός προσπάθησε να εμπλουτίσει και να ενισχύσει την προϋπάρχουσα γνώση των
μαθητών μέσα από την ηλεκτρονική αναζήτηση του όρου «Μη Κυβερνητική Οργάνωση». Η
σύνδεση με σχετικούς ιστότοπους όπου περιγράφεται το ιστορικό και οι δράσεις αυτών των
οργανώσεων, βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τι κάνει μια τέτοια οργάνωση και τι εξυπηρετεί. Στο σημείο αυτό αξιοποιήθηκε ένας πολύ ενδιαφέρον - προτεινόμενος στο σενάριο - διαδραστικός χάρτης που απεικονίζει την πείνα στον κόσμο.
http://cdn.wfp.org/hungermap (ενεργός στις 27/2/2013) Ο χάρτης - αν και στα αγγλικά ενθουσίασε τους μαθητές που εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις χώρες που μαστίζονται από πείνα και δίψα.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι την επόμενη ημέρα κάποια παιδιά με δική τους πρωτοβουλία
έφεραν από το σπίτι τους υλικό για τις οργανώσεις αυτές όπως βιβλία και φωτογραφίες και
ανέφεραν σχετικές με το θέμα οικογενειακές δράσεις. Συγκεκριμένα μια μαθήτρια παρουσίασε ένα παιδί που υιοθετήθηκε από την οικογένεια της μέσα από κάποια τέτοια οργάνωση και τις ζωγραφιές αυτού του παιδιού, γεγονός που εντυπωσίασε τους υπόλοιπους
μαθητές.
3ο και 4ο Δίωρο - Ομάδες
Στη συνέχεια, κατά το τρίτο δίωρο οι μαθητές μετέβησαν στο εργαστήρι των υπολογιστών
και αφού χωρίστηκαν σε ομάδες των 4 -5 ατόμων, ανέλαβαν και υλοποιήσουν τα προτεινόμενα στο αρχικό σενάριο φύλλα εργασίας που αφορούσαν τη συλλογή πληροφοριακού και
φωτογραφικού υλικού, την αξιολόγησή τους και τη δημιουργία αφηγήσεων – παρουσιάσεων σχετικά με το έργο και τις δράσεις τεσσάρων (4) οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της αλληλεγγύης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι έγινε τροποποίηση του αρχικού σεναρίου γιατί στους μαθητές φάνηκε πιο εύκολο να δημιουργήσουν παρουσιάσεις σε άλλο λογισμικό από αυτό που το αρχικό σενάριο πρότεινε.
Όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, οι ομάδες επέστρεψαν στην αίθουσα διδασκαλίας και
παρουσίασαν τις δουλειές τους αρχικά μεταξύ τους, ώστε να προετοιμαστούν για την τελική παρουσίαση στη σχολική κοινότητα και ακολούθως στην ολομέλεια. Η κάθε ομάδα όρισε
έναν μαθητή «ανταποκριτή» της οργάνωσης για να παρουσιάσει στην ολομέλεια το έργο
της.
5ο και 6ο Δίωρο- Ομάδες
Τα επόμενα δίωρα οι μαθητές ως επέκταση εργασίας του Τετραδίου Εργασιών, μεταφέρθηκαν και πάλι στην αίθουσα των υπολογιστών, όπου και πήραν οδηγίες να γράψουν ευχές
για τα παιδιά του κόσμου ενεργοποιώντας διαδικτυακή εφαρμογή, όπως προβλεπόταν από
το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Στο περιβάλλον της εφαρμογής έγραψαν τα μικρά τους ονόματα και τις ευχές τους για τα παιδιά του κόσμου. Στόχος ήταν οι μαθητές να μάθουν να
διατυπώνουν ευχές, να κατανοήσουν τον επικοινωνιακό στόχο που αυτές εξυπηρετούν και
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να έρθουν σε επαφή με τις ελλειπτικές προτάσεις και τη δομή τους. Η κάθε ομάδα αφού
δημιούργησε τις ευχές της τις πρόβαλλε στην ολομέλεια.
Κατόπιν οι ομάδες παρακολούθησαν προτεινόμενο βίντεο για τα δικαιώματα των παιδιών
και συζήτησαν για το ποια από αυτά καταστρατηγούνται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Η
συζήτηση επικεντρώθηκε στο ποια προβλήματα διαπιστώνουν να υπάρχουν στη χώρα μας,
ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν μαθητές από άλλες χώρες που βρίσκονται στην Ελλάδα,
πώς μπορούν οι ίδιοι να βοηθήσουν. Στο σημείο αυτό κάποιοι μαθητές που είχαν έρθει
από άλλες χώρες ανέφεραν τις δυσκολίες και τις εμπειρίες τους.
Στη συνέχεια, οι μαθητές αναζήτησαν σε μηχανή αναζήτησης φωτογραφίες σχετικά με τα
δικαιώματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Αποθήκευσαν τις φωτογραφίες σε φάκελο και στη συνέχεια με την βοήθεια διαδικτυακής
εφαρμογής δημιούργησαν ψηφιακά κολάζ τα οποία πρόβαλλαν στην ολομέλεια. Μέσα από
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν πάνω στα προβλήματα
που μπορεί να βιώνουν κάποια παιδιά και παράλληλα συνειδητοποίησαν τι μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο.
7ο Δίωρο- Ομάδες
Κατά το δίωρο αυτό οι προηγούμενες ομάδες επεξεργάστηκαν το τελευταίο προτεινόμενο
από τη δημιουργό του σεναρίου φύλλο εργασίας και δημιούργησαν μια δική τους φανταστική ΜΚΟ. Αφού συζήτησαν για τους στόχους που αυτή ήθελαν να εξυπηρετεί, έδωσαν
όνομα και σχεδίασαν το σήμα της. Στο σημείο αυτό έγινε τροποποίηση του αρχικού σεναρίου, καθώς οι μαθητές χρησιμοποίησαν ένα απλό φύλλο ζωγραφικής Α4 για το σχεδιασμό
της και στη συνέχεια δημιούργησαν μια ψηφιακή αφήγηση και την παρουσίασαν. Στόχος
της δραστηριότητας αυτής ήταν ο εκπαιδευτικός να αξιολογήσει τι αποκόμισαν οι μαθητές
από όλη την προηγούμενη ενασχόλησή τους με το θέμα και να εκφράσουν αυτοί τις ευαισθησίες τους αφού αλληλεπιδράσουν στα πλαίσια της ομάδας τους. Τέλος, οι ομάδες παρουσίασαν στην ολομέλεια τις οργανώσεις που δημιούργησαν.
Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε με βάση τους άξονες της συνεργασίας των ομάδων, της
κριτικής επιλογής του κατάλληλου υλικού, της εμφάνισης και της πληρότητας των παρουσιάσεων, της ενασχόλησης με τα εργαλεία των ΤΠΕ και της ικανότητας παρουσίασης και
ανάπτυξης του προφορικού και επικοινωνιακού τους λόγου. Όλα αυτά πάντα σε σχέση με
τις ικανότητες και την ηλικία των μαθητών.
Συμπεράσματα
Το σενάριο ήταν πολύ πλούσιο σε δραστηριότητες και ενθουσίασε τα παιδιά που συμμετείχαν ενεργά και με διάθεση και θέληση να προβάλλουν τις απόψεις και τις εργασίες τους.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο χρόνος που προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό δεν ήταν αρκετός για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων από τη τάξη στην οποία εφαρμόστηκε. Αυτές
όμως άρεσαν πολύ στους μαθητές που ενθουσιάστηκαν με την προβολή των παρουσιάσεων και τον σχολιασμό τους στην ολομέλεια της τάξης. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι
οι μαθητές βρήκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την ενασχόλησή τους με τις παρουσιάσεις και
δημιούργησαν πολύ αξιόλογα έργα για την ηλικία και το γνωστικό τους επίπεδο. Επιπλέον,
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μέσω των συζητήσεων στην ολομέλεια της τάξης οι μαθητές απέκτησαν ένα καλό επίπεδο
γνώσεων σχετικά με το θέμα και ευαισθητοποιήθηκαν για τα παιδιά των χωρών του κόσμου
που έχουν βασικά προβλήματα επιβίωσης. Επίσης, άκουσαν κάποιους συμμαθητές τους
από άλλες χώρες που παρουσίασαν τα προβλήματα προσαρμογής στην χώρα μας και προβληματίστηκαν πάνω στο θέμα, γεγονός που έχει αξία ως προς τη διαμόρφωση στάσεων
απέναντι στα αλλοεθνή παιδιά στο σχολείο. Καταλήγοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα από την εφαρμογή του σεναρίου καλλιεργήθηκε ο κριτικός γραμματισμός, αναπτύχθηκε
κλίμα συνεργασίας και διαλόγου και ευνοήθηκε η έρευνα, η ανακάλυψη, η λήψη πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη στάσεων. Ακόμη, η εφαρμογή του σεναρίου συντέλεσε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την καλλιέργεια
των δεξιοτήτων της ομαδικής εργασίας και κατέδειξε ότι το σενάριο μπορούσε να εφαρμοστεί σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες.
Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση

Ι.Ε.Π. (2011), Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό & Γυμνάσιο), Οδηγός για τον εκπαιδευτικό
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php [ 14-02-2013]
Κουτσογιάννης, Δημήτρης (2012). Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης. Στο Μελέτες για
την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 32ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας,
Α.Π.Θ., 208-2. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.
Ντίνας, Κ., (2004), Γραμματισμός- Πολυγραμματισμοί και διαπολιτισμική γλωσσική διδασκαλία, Στο: Γεωργογιάννης, Π.(επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 1ο Πανελλήνιο
συνέδριο, Πάτρα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 193-206
Χατζησαββίδης, Σ.(2010) Γλωσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό, Στο: Ντίνας,Κ, Χατζηπαναγιωτίδη, Α, Βακάλη, Α, Κωτόπουλος, Τ & Στάμου, Α (επιμ.) 2010, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Η διδασκαλία της ελληνικής Γλώσσας ως
(πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)»
Χατζησσαβίδης, Σ.-Αλεξίου, Μ.(2012) Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και
την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της
γλώσσας και λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: στο πλαίσιο του τυπικού
γραμματισμού, για διαθεματικές διδακτικές πρακτικές, για ημιτυπικές και άτυπες
σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες και φορητούς υπολογιστές. Θεσσαλονίκη. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

213/326

Ξενόγλωσση
Gillies, R.M., & Ashman, A. F.(2000), The Effects of Cooperative Learning on Students with
Learning Difficulties in the Lower Elementary School, The Journal of Special Education,
34 (1), 19-27
Johnson D.W., & Johnson R.T. (1986), Mainsteaming and Cooperative Learning Strategies,
Exceptional Children, (52), 6 553-661
Kalantzis,M & Cope, B. (2000) Multiliteracies. The Design of Social Futures. London. Palmer
Press.
Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. New York:
Cambridge University Press.
Wenger, E., White, N.,& Smith, J. (2009). Digital Habitats. Stewarding technology for communities. Portland USA: CPSquare.

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

214/326

Η Ιστορία μάθημα δημιουργικής έκφρασης μέσα από τις ΤΠΕ
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70
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Παππάς Δημήτριος
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Περίληψη
Οι ΤΠΕ με τις συνεχώς εξελισσόμενες δυνατότητές τους, ανοίγουν σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές νέα ελκυστικά πεδία, τα οποία μεταμορφώνουν μαθήματα όπως η Ιστορία, σε αντικείμενα δράσης και δημιουργικότητας. Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Η τέχνη των
Μινωιτών» από την Ιστορία της Γ’ τάξης Δημοτικού, επιλέχθηκε το λογισμικό Google Earth
για εντοπισμό της Κνωσού και το λογισμικό Inspiration για τη δημιουργία εννοιολογικού
χάρτη. Η παρουσίαση φωτογραφιών από αρχαιολογικά ευρήματα πραγματοποιήθηκε με
Powerpoint, ώστε να ανακαλύψουν οι μαθητές, με καθοδήγηση, βαθύτερα πολιτισμικά και
κοινωνιολογικά μηνύματα. Για αξιολόγηση της νέας γνώσης , δημιουργήθηκαν στο λογισμικό Hot Potatoes ασκήσεις συμπλήρωσης κενών (cloze). Τέλος, για επέκταση του μαθήματος, σχεδιάστηκε παιχνίδι με το λογισμικό Revelation Natural Art. Η διδασκαλία με την
εισαγωγή των πολυποίκιλων τεχνολογικών εφαρμογών, αποκτά δυναμική διάσταση και
γίνεται έμπνευση δημιουργίας των μαθητών.
Λέξεις κλειδιά: Ιστορία, εκπαιδευτικά λογισμικά, δημιουργία
ψηφιακό σχεδιαστικό παιχνίδι

ηλεκτρονικών εργασιών,

Εισαγωγή
Τα multimedia ή όπως ορίζει η ελληνική γλώσσα πολυμέσα, δίνουν τη δυνατότητα στον
χρήστη να αλληλεπιδράσει και να πλοηγηθεί μέσα στα περιεχόμενα μιας εφαρμογής. Για να
είναι όμως μια τέτοια πλοήγηση διδακτικά επιτυχής, είναι απαραίτητο το σενάριο ( story
board) να περιγράφει με λεπτομέρεια την εφαρμογή στην τεχνική και τον προγραμματισμό.
Με την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στο σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο δίνεται η δυνατότητα της ισότιμης συμμετοχής του συνόλου των
μαθητών της τάξης είτε σε ατομικό, είτε σε ομαδικό επίπεδο, αμβλύνοντας παράλληλα τις
κοινωνικές ανισότητες και τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες. (Κυρίδης, Α. Δρόσος, Β. Τσακιρίδου, Ε.,2003). Επιπλέον, οι εφαρμογές των γραφικών με υπολογιστές στην εκπαίδευση,
από τη μια προσφέρουν απλόχερα στους μαθητές αποθηκευμένες πληροφορίες σε μορφή
εικόνας και από την άλλη τους δίνουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν σε πραγματικό
χρόνο (real time) παρεμβαίνοντας και διαμορφώνοντας την εικόνα με την παράλληλη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης των αποτελεσμάτων (Ζωγόπουλος, 2001). Με την εμπλοκή λοιπόν των ΤΠΕ επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες γνωστικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές και μεταγνωστικές, που είναι άλλωστε προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης των μαθητών και αποτελούν τον απώτερο σκοπό του μαθήματος της Ιστορίας σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της Γ΄τάξης και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
(ΔΕΠΠΣ) του Δημοτικού Σχολείου (ΔΕΠΠΣ, 2003). Η διδακτική προσέγγιση επιλέχθηκε να
γίνει μέσα από πολλαπλές τεχνολογικές διόδους, ώστε να συνδυαστεί αρμονικά η κλασική
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μετωπική διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας , με τη σύγχρονη τεχνολογικά και συνάμα ελκυστική μαθητοκεντρική διδασκαλία μέσω των ΤΠΕ.
Συμβατότητα του διδακτικού σεναρίου με Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. του Δημοτικού Σχολείου
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), εφόσον δίνει τη δυνατότητα χρήσης των Τ.Π.Ε. κατά τη διδακτική διαδικασία. Επίσης, το εν λόγω διδακτικό σενάριο «Η τέχνη των Μινωιτών» είναι
απόλυτα συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αφού περιλαμβάνεται στο βιβλίο
της Ιστορίας της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Η διάρκεια του σεναρίου απαιτεί για την
υλοποίησή του (3) διδακτικές ώρες, χωρισμένες σε ένα συνεχόμενο δίωρο και ένα μονόωρο
μάθημα.
Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες
Δεδομένου ότι το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο «Η τέχνη των Μινωιτών» είναι το τελευταίο της διδακτικής ενότητας «Ο Μινωικός πολιτισμός», αρκεί οι μαθητές να έχουν κατακτήσει τους διδακτικούς στόχους των προηγούμενων κεφαλαίων σύμφωνα με το βιβλίο του
δασκάλου. Οι δεξιότητες που προαπαιτούνται είναι η ικανότητα να κρατούν σε πλαγιότιτλους λέξεις-κλειδιά του μαθήματος καθώς επίσης και να υπογραμμίζουν τα κύρια σημεία
που θα εντοπιστούν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Όσον αφορά στη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να πλοηγούνται στο Google
Earth, ώστε να εστιάσουν πάνω στην Κνωσό, να πληκτρολογούν τις απαντήσεις στις ασκήσεις συμπλήρωσης κενών (cloze) στο λογισμικό Hot Potatoes, να μπορούν να χειρίζονται
την ηλεκτρονική παλέτα με τα χρώματα στο λογισμικό Revelation Natural Art και να είναι
ικανοί να εκτυπώσουν με καθοδήγηση τις εργασίες τους αυτές.
Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Να εντοπίσουν οι μαθητές/τριες τη γεωγραφική θέση του χώρου που αναπτύχθηκε ο Μινωικός πολιτισμός στην Κρήτη, να γνωρίσουν στοιχεία από τον χαρούμενο χαρακτήρα της
μινωικής τέχνης (αγγειοπλαστική , ζωγραφική, σφραγίδες, χρυσοχοΐα, μικρογλυπτική), να
κατακτήσουν τις σχετικές με την ενότητα έννοιες: τέχνη, διακόσμηση, αγγεία, σφραγίδες,
τοιχογραφίες και να αναπτύξουν κατασκευαστικές δεξιότητες.
Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
Ως τεχνολογικούς στόχους θέσαμε την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις Νέες Τεχνολογίες ως προς την πλοήγηση και τον εντοπισμό από τον δορυφόρο της Ελλάδας και κατόπιν
της τοποθεσίας του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, την εξοικείωση με την πληκτρολόγηση στον κειμενογράφο απλών προτάσεων για τη δημιουργία ασκήσεων συμπλήρωσης
κενών (cloze) στο λογισμικό Hot Potatoes με τις λέξεις–κλειδιά του μαθήματος και την εξοικείωση με τη δημιουργία απλών χρωματιστών σχεδίων με το λογισμικό Revelation Natural
Art στο νεανικό επίπεδο.
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Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικότητας
σε εταιρικό επίπεδο, να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα για να αναγνωρίσουν την
πρωτοτυπία και την υψηλού επιπέδου τέχνη και τεχνική των μινωικών αρχαιολογικών ευρημάτων, να αναγνωρίσουν τη σχέση των Μινωιτών με το φυσικό περιβάλλον και την άντληση της θεματολογίας από αυτό, να εξοικειωθούν µε τη νέα ορολογία του μαθήματος
και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Στα πλαίσια της διαθεματικότητας των μαθημάτων
του αναλυτικού προγράμματος στόχος είναι να καλλιεργήσουν οι μαθητές/τριες τις κατασκευαστικές τους δεξιότητες για τη δημιουργία των δικών τους τοιχογραφιών.
Παιδαγωγικές κατευθύνσεις και κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών λογισμικών
Σύμφωνα με το Robert Gagne (1980), οι διδακτικές ενέργειες πρωταρχικά πρέπει να δημιουργούν κίνητρα μάθησης και να κατευθύνουν την προσοχή των μαθητών προς τον μαθησιακό στόχο, ώστε να ενεργοποιήσουν και να διευκολύνουν τις διαδικασίες της μάθησης
(Παπάς, Α. 1987). Το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού τύπου και οπτικοποίησης της Γης,
Google Earth , αποτελεί τέτοιου είδους κίνητρο για τους μαθητές, ώστε να εντοπίσουν την
Ελλάδα πάνω στην υδρόγειο και να εστιάσουν στην Κρήτη, ενώ παράλληλα στα πλαίσια της
διαθεματικότητας με το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος, μπορούν να αισθητοποιήσουν την κυκλική τροχιά και την ημερήσια ιδιοπεριστροφή της Γης (Κουλαϊδής,Β 1994).
Το πρόγραμμα παρουσίασης Powerpoint της Microsoft επιλέχθηκε, γιατί κεντρίζει και διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα τους μεταφέρει μέσω των διαφανειών
το περιεχόμενο οπτικών και γραπτών πληροφοριών (Ζωγόπουλος, Ε 2001). Για τη δημιουργία του Powerpoint, η επιλογή των αντιπροσωπευτικών έργων τέχνης του εν λόγω μαθήματος αντλήθηκε από επιλεγμένες ιστοσελίδες και σχεδιάστηκε με απλό τρόπο, ώστε το στυλ
να περιλαμβάνει ανοιχτόχρωμο φόντο και σκουρόχρωμα γράμματα στις λεζάντες, για να
μην διασπάται η προσοχή των μαθητών από περίπλοκα φόντα. Για την αξιολόγηση και τυχόν παρέμβαση ανατροφοδότησης, επιλέχθηκε το λογισμικό Hot potatoes, όπου οι μαθητές θα συνοψίσουν τη νέα γνώση δημιουργώντας με καθοδήγηση ασκήσεις συμπλήρωσης
κενών (cloze) με τις λέξεις κλειδιά του μαθήματος, ενώ παράλληλα παίρνουν το μήνυμα ότι
τους εμπιστευόμαστε να εργαστούν μόνοι τους στο επίπεδο που ταιριάζει στην ηλικία
τους και να μάθουν να προσεγγίζουν την τέχνη με τρόπο που έχει νόημα για αυτούς (Βοσνιάδου,2002). Με το εποικοδομητικό εργαλείο γραφικών γενικής χρήσης Revelation Natural
Art για τη δημιουργία εικόνων σχετικών με την «Παριζιάνα» και τις τοιχογραφίες των ανακτόρων της Κνωσού, οι μαθητές καλλιεργούν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης
αντίληψης που ονομάζεται αντίληψη των πραγματικών αντικειμένων, δηλαδή αντίληψη
όχι μόνο των χρωμάτων και των σχημάτων, αλλά και του νοήματος (Vygotsky, L 1997). Με
το λογισμικό Revelation Natural Art (RNA) λοιπόν, οι μαθητές θα επεκτείνουν τη νέα γνώση
πάνω στη Μινωική τέχνη ενώ ταυτόχρονα διαθεματικά με το μάθημα των Εικαστικών, θα
αναπτύξουν κατασκευαστικές ικανότητες και θα καλλιεργήσουν την δημιουργική τους σκέψη.
Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Οργάνωση της διδασκαλίας
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Το εν λόγω διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου
από τους δύο εκπαιδευτικούς της Γ΄ τάξης, όπου οι είκοσι τρεις (23) μαθητές/τριες του 1ου
τμήματος και οι είκοσι δύο (22) μαθητές/τριες του 2ου τμήματος αντίστοιχα, χωρισμένοι
σε εταιρικές ομάδες (δύο ατόμων) μοιράστηκαν ανάλογο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διάταξη αυτή των μαθητών προσφέρεται για εργασίες εξάσκησης και για απλές
κατασκευές καλλιτεχνικού περιεχομένου, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους αδύνατους μαθητές να μειώσουν το άγχος της αποτυχίας και να συνεργαστούν ισότιμα και με
εποικοδομητικό τρόπο με μαθητές πιο δυνατούς (Ματσαγγούρας, Η. 2000).
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την πραγματοποίηση του εν λόγω διδακτικού σεναρίου, χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογικά εργαλεία, όπως τα λογισμικά Google Earth, Hot Potatoes- (cloze), Revelation Natural Art,
καθώς επίσης και βιντεοπροβολέας συνδεμένος με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή στη
μέση του εργαστηρίου Τ.Π.Ε. για την καθοδήγηση των μαθητών κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος και για να γίνεται με ευκρίνεια η προβολή πάνω σε απορροφητικό ως προς την
αντανάκλαση λευκό πίνακα. Όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είχαν σύνδεση με το διαδίκτυο και με έγχρωμο εκτυπωτή, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των εργασιών
των μαθητών. Στην αίθουσα υπήρχε αναρτημένος σε χαρτοστάτη ο σχετικός ιστορικός χάρτης της μινωικής εποχής και της εμβέλειας της μινωικής Κρήτης, έτσι ώστε οι μαθητές με
προοδευτική πορεία να μάθουν να φαντάζονται το απέραντο των μεγάλων κλιμάκων χώρου
και χρόνου σε ένα γόνιμο συνδυασμό με την παράλληλη χρήση του Google Earth (Κουλαϊδής,Β. 1994). Ασφαλώς οι μαθητές είχαν ως σημείο αναφοράς το βιβλίο της Ιστορίας Γ΄ τάξης του Δημοτικού και το αντίστοιχο Τετράδιο Εργασιών του μαθητή.
Διδακτική προσέγγιση και παιδαγωγικές κατευθύνσεις
Το προτεινόμενο σενάριο αποτελεί μια συνδυαστική προσέγγιση της κλασικής Διδακτικής
της Ιστορίας και της σύγχρονης προσέγγισης με την εμπλοκή των Τ.Π.Ε. Πιο συγκεκριμένα,
υιοθετήθηκε το διαλεκτικό μοντέλο διδασκαλίας γιατί ενισχύει τη δημιουργική σκέψη, αυξάνει την αυτονομία και την κοινωνικοποίηση των μαθητών, αναπτύσσει την κριτική τους
σκέψη και δημιουργεί πνεύμα επικοινωνίας, ενώ παράλληλα συνάδει με το status της ελληνικής εκπαίδευσης και η δομή του συνάπτεται και με τις θέσεις των J. Bruner, T.R.
Hilgard, P. La.Gal Perin, N.Talyzina και άλλους (Παπάς, Α. 1987, Φράγκος, Χ. 1984). Το βιβλίο
του μαθητή αξιοποιείται πλήρως, αλλά πλέον δεν αποτελεί το μοναδικό εποπτικό μέσο διδασκαλίας, εφόσον οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν τους μαθητές πώς να αναζητούν ηλεκτρονικά και να βρίσκουν πληροφορίες οι οποίες διαχέονται στο μάθημα από πολλές διόδους, έτσι ώστε η νέα γνώση να κατακτηθεί με γρήγορο, ευχάριστο και ασφαλή τρόπο. Στο
εν λόγω διδακτικό σενάριο υιοθετήθηκε το Μοντέλο Επεξεργασίας των Πληροφοριών διότι
σηματοδοτεί ένα άλλο τρόπο θεώρησης και ερμηνείας της ανθρώπινης σκέψης και δραστηριότητας, όπου τα πληροφοριακά ερεθίσματα για να μετασχηματιστούν σε γνώσεις
διέρχονται, σύμφωνα με τη σύγχρονη Γνωστική Ψυχολογία, από δομές και μνημονικές λειτουργίες που προσομοιώνονται με το διάγραμμα ροής και επεξεργασίας των πληροφοριών
( κωδικοποίηση, αποθήκευση, επεξεργασία , ανάσυρση και ανάκληση των πληροφοριών
κ.α.) που χρησιμοποιούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Κολιάδης, Ε. 2002). Ο προτεινόμενος μεθοδολογικός σχεδιασμός του μαθήματος δεν περιορίζεται στο διδακτικό εγ_________________________________________________________________________________________________________
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χειρίδιο, αλλά περιλαμβάνει διδακτικές ενέργειες και δραστηριότητες που στοχεύουν στην
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αυτοέκφρασης στο μάθημα της Ιστορίας. Η διδακτική στρατηγική περιλαμβάνει (Ι) Χρήση προοργανωτή, (ΙΙ) Παρουσίαση της νέας διδακτικής
ενότητας από το βιβλίο του μαθητή με παράλληλη προβολή του εννοιολογικού χάρτη, (ΙΙΙ)
Χρήση του λογισμικού Google Earth και προβολή Powerpoint, (IV) Τετράδιο Εργασιών του
ΥΠΕΠΘ και δημιουργία ασκήσεων αξιολόγησης στο λογισμικό Hot potatoes, (V) Επέκταση
μαθήματος με εικαστικό παιχνίδι στο λογισμικό Revelation Natural Art.
Αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου
Παρουσίαση της νέας διδακτικής ενότητας από το βιβλίο του μαθητή
Αρχικά ως προοργανωτή χρησιμοποιούμε τον τίτλο του μαθήματος και ιδιαίτερα τη λέξη
τέχνη. Εξετάζουμε την τέχνη του σήμερα σε σχέση με το χτες. Έτσι οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η τέχνη είναι διαχρονική και ενιαία και εκφράζει τις αντιλήψεις και τον πολιτισμό
της κάθε εποχής , ΔΕΠΠΣ, (2003). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η νέα διδακτική ενότητα του
σχολικού βιβλίου με αφήγηση που προσφέρει αισθητική απόλαυση στις μικρές ηλικίες,
ανάγνωση, επεξεργασία και σχολιασμό των παραθεμάτων και περιγραφή των εικόνων του
σχολικού εγχειριδίου. Στη διαδικασία περιλαμβάνονται σχόλια, διευκρινιστικές ερωτήσεις
και απαντήσεις. Ταυτόχρονα προβάλλεται μέσω του βιντεοπροβολέα ο εννοιολογικός χάρτης με τις έννοιες : τέχνη, διακόσμηση, αγγεία, σφραγίδες, τοιχογραφίες και τις επιμέρους
μορφές τέχνης και τεχνικής όπως: αγγειοπλαστική , ζωγραφική, σφραγίδες, χρυσοχοΐα, μικρογλυπτική (Μαϊστρέλλης,Σ. Καλύβη, Ε. Μιχαήλ,Μ., 2006).
διακ όσμηση
αγγείααγγειοπλαστ ικ ή
σφραγίδες

Μιν ωική
τέχ ν η

χ ρυσοχ οΐ α

μικ ρογλυπτικ ή

τοιχ ογραφίες

ζωγραφική

Εικόνα 1: Ο εννοιολογικός χάρτης της Μινωικής τέχνης
Χρήση του λογισμικού Google Earth
Για να αισθητοποιήσουν οι μαθητές/τριες τον χώρο στον οποίο άνθισε ο μινωικός πολιτισμός, γίνεται επίδειξη της Κρήτης πάνω στον χάρτη και ειδικότερα των κέντρων που αναπτύχθηκε η μινωική τέχνη, όπως η Κνωσός και η Φαιστός. Κατόπιν, η σκυτάλη δίνεται στον
ηλεκτρονικό χάρτη - Google Earth, όπου οι μαθητές επιλέγουν στον υπολογιστή που βρίσκεται μπροστά τους, το εικονίδιο της συντόμευσης Google Earth από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και με τη βοήθεια των εργαλείων εστίασης (Zoom in και Zoom out),
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εντοπίζουν από τον δορυφόρο την Ελλάδα πάνω στην υδρόγειο, εισάγουν τα δεδομένα αναζήτησης - τη λέξη Κνωσός- και κατεβαίνουν νότια προς την Κρήτη. Ύστερα με το ροδάκι
του ποντικιού πλησιάζουν μέχρι τις γαλάζιες κουκίδες ώσπου να μετατραπούν σε φωτογραφικές μηχανές. Πατώντας κάθε φωτογραφική μηχανή ανοίγει και από μια εικόνα ενός
αρχαιολογικού μνημείου ή ευρήματος. Ας σημειωθεί ότι η καθοδήγηση των μαθητών γίνεται βήμα βήμα από τους εκπαιδευτικούς, που πραγματοποιούν τους κατάλληλους χειρισμούς στο φορητό υπολογιστή και οι ενέργειές τους προβάλλονται με τον βιντεοπροβολέα
στον πίνακα της τάξης.

Εικόνα 2: Εντοπισμός της Κνωσού με το Google Earth και τοιχογραφία των ανακτόρων
Προβολή Powerpoint
Για να αρχίσουν οι μαθητές να αποκωδικοποιούν σε ένα απλό επίπεδο τα πολιτισμικά αντικείμενα και να αυξήσουν την αντιληπτικότητά τους για το παρελθόν δημιουργήθηκαν διαφάνειες Powerpoint με αντιπροσωπευτικά έργα αγγειοπλαστικής μινωικής τέχνης (καμαραϊκά αγγεία, πιθάρια αποθήκευσης προϊόντων κ. α. ) , σφραγίδες , κοσμήματα και πολύχρωμες χαρούμενες τοιχογραφίες . Οι φωτογραφίες αντλήθηκαν από το διαδίκτυο, ταξινομήθηκαν στις επιμέρους κατηγορίες και μορφοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της προετοιμασίας του μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς. Κατόπιν, η ομαδική
από το σύνολο της τάξης δημιουργία του απλού εννοιολογικού χάρτη, βοήθησε στην ταξινόμηση των επιμέρους έργων τέχνης, των υλικών από τα οποία είναι φτιαγμένα, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε να γίνουν συσχετισμοί με τη σημερινή εποχή και
ύστερα από σύντομο διάλογο να προβούν οι μαθητές/τριες σε γενίκευση της νέας γνώσης.
Συμπλήρωση κενών με το λογισμικό Hot Potatoes
Άσκηση συμπλήρωσης κενών στο Hot Potatoes 6
Για να αισθανθούν οι μαθητές την αδιάκοπη συνέχεια του πολιτισμού μας και να αναπτύξουν την ιστορική τους συνείδηση, απάντησαν στις ασκήσεις του Τετραδίου εργασιών του
μαθητή και δημιούργησαν με καθοδήγηση απλές δραστηριότητες συμπλήρωσης κενών με
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το λογισμικό Hot potatoes 6. Αρχικά επέλεξαν το εικονίδιο συντόμευσης του λογισμικού
από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και έκαναν κλικ στην μπλε πατάτα JCloze. Έδωσαν τίτλο στην άσκησή τους, ύστερα πληκτρολόγησαν την πρόταση επιλέγοντας τη λέξη
που ήθελαν να αφήσουν κενό. Παράλληλα, έδωσαν τρεις πιθανές απαντήσεις για βοήθεια.
Στη συνέχεια έγινε αποθήκευση και διάχυση των ασκήσεων σε όλες τις υπο-ομάδες του εργαστηρίου. Το λογισμικό Hot potatoes 6, είναι κλειστού τύπου και δίνει άμεση ανατροφοδότηση και ποσοστό επιτυχίας στους μαθητές.

Εικόνα 3: Άσκησης συμπλήρωσης κενών στο JCloze
Δημιουργικές δραστηριότητες στο Revelation Natural Art
Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών προτείνεται στις Ενδεικτικές Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης, οι μαθητές να παρατηρούν και να περιγράφουν αναπαραστάσεις της καθημερινής ζωής (ενδυμασία, γιορτές, εκδηλώσεις κτλ.) ΔΕΠΠΣ,
(2003). Για να υλοποιηθεί μια τέτοια προσέγγιση σχεδιάστηκαν δύο βιωματικές ηλεκτρονικές δραστηριότητες με το λογισμικό Revelation Natural Art. Η πρώτη δραστηριότητα σχεδιάστηκε με έμπνευση από το άγαλμα της όμορφης Μινωίτισσας, που οι αρχαιολόγοι λόγω
της εξαιρετικής της κομψότητας ονόμασαν «Παριζιάνα» και η δεύτερη με έμπνευση από τις
χαρούμενες τοιχογραφίες των ανακτόρων της Κνωσού. Μάλιστα οι δραστηριότητες συνδέονται διαθεματικά με το μάθημα της Γλώσσας και τα Εικαστικά στη Δ1 ενότητα «ΔΥΟ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ».
1η Δραστηριότητα βιωματική προσέγγιση του θέματος
Με τη φαντασία μου ταξιδεύω στη Μινωική Κρήτη την ημέρα που γίνονται τα Ταυροκαθάψια. Μια γυναίκα προσπαθεί να στολιστεί. Φτιάχνω το πρόσωπό της , διαλέγω τα ρούχα
της και διαλέγω στάμπες για τα στολίδια της. Οι μαθητές με καθοδήγηση επιλέγουν από το
μενού στάμπες και κάνοντας κλικ πάνω σε κάποιο σχήμα το επιλέγουν . Στη συνέχεια κάνουν κλικ πάνω στην λευκή σελίδα και εμφανίζεται το σχήμα που έχουν επιλέξει. Αν επιθυμούν να αλλάξουν το μέγεθος του σχήματος κάνουν κλικ πάνω στο σχήμα και στη συνέχεια
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το σέρνουν. Έπειτα γεμίζουν με χρώμα τη δημιουργία τους από την ηλεκτρονική παλέτα των
είκοσι και πλέον χρωμάτων.
2η Δραστηριότητα βιωματική προσέγγιση του θέματος
Ο Μίνωας κάλεσε την ομάδα σας να κάνει τοιχογραφίες στο παλάτι. Δημιουργήστε τοιχογραφίες της φαντασίας σας με το Revelation Natural Art για να ικανοποιήσετε τον Μίνωα
και να δοξαστείτε. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, εκτυπώστε.

Εικόνες 4, 5: Ηλεκτρονικές «μινωικές» τοιχογραφίες - Ηλεκτρονική «Παριζιάνα»
Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου
Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου «Η τέχνη των Μινωιτών» με το Μοντέλο Επεξεργασίας των Πληροφοριών μετέτρεψε τους μαθητές από ακροατές που ήταν κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης της νέας ενότητας από το βιβλίο του ΥΠΕΠΘ , σε εξερευνητές που πλοηγήθηκαν μέσω του Google Earth σε χώρους πολιτισμού (Κνωσός , Φαιστός) και σε καλλιτέχνες που δημιούργησαν φανταστικά έργα με πρότυπο αρχαιολογικά ευρήματα υψηλής
τέχνης και τεχνικής. Αυτό ευαισθητοποίησε τους μαθητές με την πολιτισμική μας κληρονο-
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μιά και τους εμφύσησε την επιθυμία να επισκέπτονται από κοντά αρχαιολογικούς χώρους
και αρχαιολογικά μουσεία. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν με τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που γνώρισαν με την πολύπλευρη διδακτική προσέγγιση και αρκετοί είπαν: «Θα
πούμε στους γονείς μας να επισκεφτούμε από κοντά την Κνωσό και το αρχαιολογικό μουσείο όπου φυλάσσεται η «Παριζιάνα». Ως προς το χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, δυσκολία παρουσιάστηκε στην 1η δραστηριότητα στο Revelation Natural Art, επειδή
οι μαθητές δεν μπορούσαν να σχεδιάσουν το πρόσωπο της «Μινωίτισσας γυναίκας» αρμονικό , αφού τα «μάτια στάμπες» ήταν δυσανάλογα μεγάλα ως προς το πρόσωπο και δεν
μπορούσαν εύκολα να βρουν την ακριβή σμίκρυνση. Άρα, τέτοιου είδους δραστηριότητες
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με εντυπωσιακότερα αποτελέσματα, σε μαθητές μεγαλύτερων τάξεων που έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι πιο ώριμοι στη «λεπτή κινητικότητα» του ποντικιού. Εν κατακλείδι, η παρουσίαση του μαθήματος της Ιστορίας με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε. αποτέλεσε για τους μαθητές
μας μια καινοτόμο , πολυδιάστατη προσέγγιση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας , τους
εξοικείωσε με τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων, τους προσανατόλισε σε νέες διόδους αναζήτησης πληροφοριών και τους εμφύσησε τη βεβαιότητα πως τα τεχνολογικά εργαλεία είναι πολύτιμα όταν χρησιμοποιούνται με καλό τρόπο, γιατί όπως λέει και ο Κωστής
Παλαμάς «Το καλό πρέπει να το παίρνουμε όπου το βρίσκουμε».
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Η μικτή μάθηση (blended learning) μέσα από το παράδειγμα της Ευριπίδειας Ελένης
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Περίληψη
Η διαδικτυακή μάθηση (online learning) είναι μία μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που
χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο και τις Νέες Τεχνολογίες για να συνδέσει τον εκπαιδευτικό με
τους μαθητές του, με στόχο την παράδοση γνωστικού αντικειμένου ως μέρους του αναλυτικού προγράμματος. Ένα είδος διαδικτυακής μάθησης είναι η μικτή (blended) ή υβριδική
(hybrid learning). Η εισήγηση που ακολουθεί αφορμάται από την πραγματικότητα τόσο της
μικτής μάθησης όσο της εξοικείωσης των παιδιών με τα οπτικοακουστικά μέσα και την τεχνολογία. Αναμφίβολα, δύο από τα σημαντικότερα οφέλη αυτού του είδους μάθησης είναι
η ευελιξία, καθώς ο μαθητής μαθαίνει βάσει των δικών του ρυθμών, και η προσβασιμότητα
στη γνώση και την εκπαίδευση που παρέχεται σε όλους τους μαθητές, χωρίς χωροχρονικούς ή άλλους περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα διαδικτυακό επαναληπτικό μάθημα στην τραγωδία «Ελένη» του Ευριπίδη για την Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, το οποίο
εκπονείται με τη χρήση Ελεύθερων Λογισμικών και Λογισμικών Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)
που διατίθενται στο Διαδίκτυο.
Λέξεις - κλειδιά: μικτή μάθηση (blended), ΕΛ/ΛΑΚ, «Ελένη» του Ευριπίδη
Εισαγωγή
Στην εποχή μας, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η διαδικτυακή μάθηση στην
εκπαίδευση αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς (Wicks, 2010). Το να ορίσεις ή να χαρακτηρίσεις ένα είδος διαδικτυακής μάθησης ως μικτής (blended) είναι ακόμη υπό έρευνα (Keeping pace with K-12 online and blended learning, 2013). Εντούτοις, σύμφωνα με τον ορισμό
που δίνει το Ινστιτούτο του Clayton Christensen (http://www.christenseninstitute.org
/blended-learning-3/), η μικτή μάθηση συνδυάζει την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία
στο σχολείο με τη μάθηση μέσω διαδικτύου, μειώνοντας έτσι το χρόνο παρακολούθησης
στη φυσική τάξη (The Online Learning Definitions Projects, 2011). Συνδυάζει δηλαδή δραστηριότητες που γίνονται διά ζώσης μέσα στην τάξη, με άλλες που γίνονται από απόσταση,
χωρίς να αντικαθιστά την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία και μάθηση στο σχολείο. Αντίθετα, τα δύο περιβάλλοντα, φυσικό και ψηφιακό, συλλειτουργούν προς όφελος του μαθητή
(Dziuban, Hartman & Moskal, 2004). Όσον αφορά το ψηφιακό περιβάλλον, πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα μάθημα εμπλουτισμένο με εργαλεία Επικοινωνίας και Νέων Τεχνολογιών, αλλά για ένα δομημένο μάθημα με συγκεκριμένο περιεχόμενο,
σχεδιασμό κι οδηγίες, που παραδίδεται μέσω διαδικτύου (Staker & Horn, 2012). Η δύναμη
της μικτής μάθησης έγκειται στο ότι προωθεί την ενεργή εμπλοκή κι αλληλεπίδραση μεταξύ
των μαθητών με το να συνδυάζει διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα και δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται τόσο μέσα από σύγχρονες όσο κι ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας (Diaz & Brown, 2010).
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Στη μικτή μάθηση δεν υπάρχουν χωροχρονικοί περιορισμοί, με την έννοια ότι η μάθηση δεν
περιορίζεται στη διάρκεια της σχολικής μέρας ούτε στους τοίχους μιας αίθουσας, ενώ το
περιεχόμενο του μαθήματος είναι πάντα διαθέσιμο για τον μαθητή. Το παιδί έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει ακολουθώντας τον δικό του ρυθμό μάθησης μέσα από μια καθοδηγούμενη ή ακόμη κι αυτοκαθοδηγούμενη διαδικασία. Αυτό δύναται να συμβεί, κυρίως, με τις
ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας, οι οποίες δεν απαιτούν η επικοινωνία να γίνεται σε
πραγματικό χρόνο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί επιτρέπει στους μαθητές και τον εκπαιδευτικό να δουλεύουν σε διαφορετικές ώρες (The Online Learning Definitions Project,
2011). Επιπλέον, εφαρμόζονται ποικίλοι τρόποι μετάδοσης της νέας γνώσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Εξίσου σημαντικό είναι ότι
ο μαθητής αποκτά ψηφιακό γραμματισμό, καθώς εξοικειώνεται με εργαλεία Νέων Τεχνολογιών κι Επικοινωνίας.
Εκπονώντας τις δραστηριότητες του διαδικτυακού μαθήματος το παιδί λαμβάνει άμεση και
συνεχή ανατροφοδότηση στα τεστ και τις ασκήσεις, ενώ η πρόοδός του μπορεί να ελεγχθεί
και από τον διδάσκοντα. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με την ανατροφοδότηση που
θα λάβει από τους μαθητές του, μπορεί να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή του διαδικτυακού περιεχομένου του μαθήματος. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι, επειδή ένα μέρος
της μικτής μάθησης λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο, δεν σημαίνει ότι αντικαθίσταται ή υποκαθίσταται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο εκπαιδευτικός, αφού αυτός είναι που σχεδιάζει, επεξεργάζεται κι επιλέγει τόσο το διαδικτυακό υλικό όσο και τους οπτικοακουστικούς τρόπους
με τους οποίους αυτό θα μεταδοθεί, ώστε να είναι γνωστικά προκλητικό για τους μαθητές
(Dziuban, Hartman & Moskal, 2004).
Προϋποθέσεις
Προαπαιτούμενο για την πρόσβαση των μαθητών σε on line περιεχόμενο είναι να έχουν
υπολογιστή στο σπίτι, σύνδεση με το Διαδίκτυο, φυλλομετρητή Ιστού, καθώς κι εξοικείωση
με το διαδικτυακό περιβάλλον. Επειδή η συγκεκριμένη πρόταση αναφέρεται σε επαναληπτικό μάθημα της «Ελένης» κατά τη διάρκεια του Β΄ τριμήνου, μας δίνεται ο απαραίτητος
χρόνος όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ώστε να εξακριβώσουμε τα ανωτέρω. Επιπλέον, είναι καλό να αφιερώσουμε μία διδακτική ώρα για να δείξουμε στα παιδιά πώς να
κάνουν εγγραφή (sign up) σε ένα πρόγραμμα, είσοδο (log in) και να κατανοήσουν τι είναι το
όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός (password), καθώς κι ότι αυτά αποτελούν ιδιωτικά/προσωπικά τους στοιχεία που δεν πρέπει να κοινοποιούνται σε κανέναν. Επιβάλλεται,
μάλιστα, ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές του να επισκεφθούν μαζί την ιστοσελίδα
του διαδικτυακού μαθήματος, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή κι εξοικείωση με την πλατφόρμα και την πλοήγησή της. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τι
αναμένεται από αυτούς φέρουν εις πέρας σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον (Holser, 2013).
Σημαντικό, βεβαίως, είναι να έχουμε ενημερώσει τους γονείς, εξηγώντας τη διαδικασία που
πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά στο σπίτι. Καλό είναι να ζητήσουμε και τη συνεργασία
τους, ώστε το παιδί να κάνει σωστή χρήση του διαδικτυακού μαθήματος. Με αυτόν τον
τρόπο καθίστανται και οι γονείς συνυπεύθυνοι στη μάθηση των παιδιών τους.
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Σαφώς κι απαιτούνται συγκεκριμένες δεξιότητες και από τον εκπαιδευτικό. Προαπαιτούμενο της όλης διαδικασίας είναι και η επαρκής εξοικείωση του ίδιου με τις Νέες Τεχνολογίες
και η ενημέρωσή του σχετικά με την έννοια της μικτής μάθησης (blended learning) (Keeping pace with K-12 online and blended learning, 2013). Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να τονιστεί η ανάγκη για υποστήριξη κι ενίσχυση του εκπαιδευτικού μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια και προγράμματα, ώστε να έχει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη μάθηση και διδασκαλία στον 21ο αιώνα. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή online εκπαιδευτικού
περιεχομένου δεν αποτελεί φυσικό ταλέντο στον εκπαιδευτικό, αλλά κάτι που απαιτεί γνώσεις, επαγγελματική ευελιξία, επάρκεια κι αποτελεσματικότητα στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω και τη σημασία της συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου στην υιοθέτηση καινοτόμων προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας
που αποκλίνουν από το παραδοσιακό πρότυπο. Είναι προτιμότερο, με άλλα λόγια, οι όποιες καινοτόμες προσπάθειες να γίνονται από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μιας
εκπαιδευτικής μονάδας, ώστε να δημιουργηθεί μία εκπαιδευτική κοινότητα με κοινούς
στόχους, στρατηγικές και οράματα που θα στηρίζει και θα ενισχύει τα μέλη της (Μαρογιώργος, 2008).
Διδακτικοί Στόχοι
Σε επίπεδο γνώσεων οι στόχοι για τους μαθητές ήταν:
•

να εμβαθύνουν σε σημαντικές έννοιες και νοήματα της τραγωδίας, όπως την αντίθεση ανάμεσα στο φαίνεσθαι και το είναι, τα οποία δεν είχαν σταθεροποιηθεί ως
κεκτημένη γνώση από το σύνολο των μαθητών στη διάρκεια του Α΄ τριμήνου,

•

να συγκρίνουν το γραπτό κείμενο με τη θεατρική γλώσσα, την εικόνα και τον μουσικό κώδικα.

Σε επίπεδο ικανοτήτων:
•

να εξοικειωθούν με την οπτικοακουστική τεχνολογία,

•

να αναλύουν και να ερμηνεύουν πολυτροπικά κείμενα,

•

να χειρίζονται διαφορετικά πολυμεσικά περιβάλλοντα μάθησης κι επικοινωνίας,

•

να αποκτήσουν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και παρατήρησης,

•

να αξιολογούν και να συνθέτουν πληροφορίες,

Σε επίπεδο στάσεων:
•

να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των Νέων τεχνολογιών στη μάθηση,

•

να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση του οπτικού και μουσικού κώδικα με τον γραπτό και προφορικό λόγο,

•

να αντιληφθούν ότι η μάθηση μπορεί να συνδυαστεί με την ψυχαγωγία,
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•

να κατανοήσουν την αξία της ενεργητικής συμμετοχής τους στην ίδια τους τη μάθηση,

•

να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν την ευελιξία να ρυθμίζουν και να ελέγχουν ως ένα
σημαντικό σημείο τη μάθησή τους, κάτι που συνάδει και με την έννοια του νέου
γραμματισμού στη σημερινή εποχή (Willinsky, 2001).
Η «Ελένη» στο Blendspace

Το Blendspace (https://www.blendspace.com/) είναι ένα ελεύθερο on line λογισμικό, το
οποίο μπορεί να εμπεριέχει κείμενα, βίντεο, διαφάνειες, εικόνες, τεστ, κτλ. Καθώς είναι
εύκολο στην πλοήγησή του, ευνοεί τη μάθηση στο σπίτι βάσει του ρυθμού του κάθε παιδιού.
Το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ τριμήνου σε επαναληπτικό μάθημα
στα βασικά σημεία της τραγωδίας «Ελένη» του Ευριπίδη (στίχοι 1-575). Στο σύνολό του αποτελεί ένα πολυτροπικό κείμενο, καθώς συνδυάζει διάφορους σημειωτικούς τρόπους μετάδοσης του περιεχομένου (π.χ. εικόνα, λόγο, μουσική, χρώμα, κτλ.) (Χοντολίδου, 1999).
Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη μάθηση, καθώς τους προσφέρονται δυνατότητες για πολλαπλούς τρόπους πρόσληψης κι έκφρασης του νοήματος (Κατσαρού, 2011). Περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο οι μαθητές
δεν έχουν προσεγγίσει ως τώρα και το οποίο ενισχύει την εμπέδωση των εννοιών της τραγωδίας μέσα από διαφορετικές αισθητηριακές οδούς. Βρίσκεται στον ιστότοπο
https://www.blendspace.com/lessons/RoRG20aL1ikUag και είναι public, δηλαδή ορατό από
όποιον θέλει να το περιηγηθεί. Αν, μάλιστα, κάποιος, μπαίνοντας στην αρχική ιστοσελίδα
του blendspace, επιλέξει το Gallery και γράψει «Ελένη», ένα από τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα είναι η συγκεκριμένη δραστηριότητα που περιγράφουμε. Στη συνέχεια, πατώντας με το ποντίκι το play πάνω αριστερά, μπορεί να περιηγηθεί και στις 15 δραστηριότητες
του συγκεκριμένου σεναρίου, χωρίς καν να κάνει εγγραφή, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.

Σχήμα1: Στιγμιότυπο από τις δραστηριότητες του blendspace της «Ελένης»
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Δεν μπορεί, όμως, να προβεί σε κάποιο σχολιασμό των δραστηριοτήτων. Γι’ αυτή την ενέργεια πρέπει να κάνει εγγραφή (sign up) ή σύνδεση (log in).
Οι μαθητές εγγράφονται (https://www.blendspace.com/register), δίνοντας μόνο το ονοματεπώνυμό τους, username και password. Μετά, επιλέγοντας το Join Class, ο μαθητής γράφει
τον κωδικό της τάξης που του έχει δώσει προηγουμένως ο εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια,
περιηγείται σε κάθε βήμα/δραστηριότητα, κάνοντας κλικ στο play, και σχολιάζει αυτά που
του ζητούνται ή κάνει like, κτλ. Ο navigator (πλοηγός πλατφόρμας) κάτω δεξιά δείχνει σε
ποιο σημείο βρισκόμαστε κάθε φορά, ενώ, τα παιδιά έχουν την ευελιξία και δυνατότητα να
μεταβούν σε όποια δραστηριότητα θέλουν. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει
τις κινήσεις των μαθητών, καθώς λαμβάνει ενημερωτικό email με παραπομπή σε υπερσύνδεσμο, όπου φαίνονται οι ενέργειές τους στο ψηφιακό περιβάλλον (π.χ. πόσοι και
ποιοι έκαναν σχόλια, τα τεστ, κτλ.).
Στο συγκεκριμένο blendspace οι δραστηριότητες είναι δεκαπέντε (15). Φυσικά, είναι στην
ευχέρεια του εκάστοτε εκπαιδευτικού να το τροποποιήσει, ανάλογα με το προφίλ της τάξης
του και τον διαθέσιμο χρόνο. Οι 4 πρώτες δραστηριότητες έχουν δημιουργηθεί μέσω του
ελεύθερου online λογισμικού http://quizlet.com/. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει κάρτες κι
ασκήσεις εκμάθησης εννοιών, γραπτή δοκιμασία/τεστ σε ύλη που έχει καθορίσει ο εκπαιδευτικός, η οποία βαθμολογείται άμεσα, ώστε το παιδί να λαμβάνει άμεση ανατροφοδότηση, και δύο παιχνίδια γύρω από τις διδαχθείσες έννοιες, τα οποία κρατούν το σκορ και τον
χρόνο που έκανε ο μαθητής για να τα ολοκληρώσει. Το συγκεκριμένο quizlet για την «Ελένη» βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://quizlet.com/33175980/flash-cards/ και είναι δημόσιο, χωρίς προϋπόθεση εγγραφής ή σύνδεσης στο λογισμικό.
Εν συνεχεία, οι δραστηριότητες 5 κι 6 έχουν δημιουργηθεί με το ελεύθερο online λογισμικό
mybrainshark (http://www.brainshark.com/mybrainshark). Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα
5 αφορά την παρουσίαση των στίχων τεσσάρων τραγουδιών για την «Ελένη» («Η ωραία
Ελένη» του Θεοδωράκη, «Για την Ελένη» του Χατζιδάκη, «Ελένη» του Ζουγανέλη και «Για
μια Ελένη» του Λεοντή) σε PowerPoint (http://my.brainshark.com/4-766790002). Χαρακτηριστικό είναι ότι το mybrainshark επιτρέπει να ακούγονται τα τραγούδια στις διαφάνειες,
καθώς ο μαθητής διαβάζει και τους στίχους τους. Τα τραγούδια προέρχονται από το
YouTube. Αφού, λοιπόν, προηγουμένως, τα είχαμε «κατεβάσει» στον υπολογιστή μας μέσω
του Youtube Downloader, απομονώσαμε τα τραγούδια από τα βίντεο και τα αποθηκεύσαμε
σαν Mp3 (http://www.youtube-mp3.org/gr). Στη συνέχεια, επειδή με ενδιέφερε να ακούσουν οι μαθητές συγκεκριμένα αποσπάσματα από τα δύο προαναφερθέντα τελευταία τραγούδια, μείωσα τη διάρκειά τους στο σημείο που ήθελα μέσω του ελεύθερου προγράμματος Audacity (http://audacity.sourceforge.net/download/). Οι μαθητές σε αυτή τη δραστηριότητα έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή να συνθέσουν ένα δικό τους τραγούδι ή
ποίημα σχετικό με την Ελένη, εξατομικευμένα ή σε ομάδες.
Η δραστηριότητα 6 έχει, επίσης, δημιουργηθεί με το mybrainshark και περιλαμβάνει τη φωτογραφία του αγγείου που εμπεριέχεται στη σελίδα 8 (Ενότητα 1) του σχολικού βιβλίου
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Γ΄ Γυμνασίου. Η συγκεκριμένη εικόνα περιγράφεται αναλυτικά από μένα σε μια προσπάθεια αποκωδικοποίησης των σημαντικότερων σημείων της
(http://my.brainshark.com/Pres-856605246) (Σχήμα 2).
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Σχήμα 2: Στιγμιότυπο της ακουστικής περιγραφής της εικόνας του αγγείου στο mybrainshark
Το ερώτημα που απασχολεί εδώ είναι αν το αγγείο αναπαριστάνει την απαγωγή της Ελένης
από τον Πάρη ή την εθελούσια φυγή της με τον Τρώα πρίγκιπα. Αυτή η δραστηριότητα λειτουργεί ως αφόρμηση και πρότυπο, ώστε οι μαθητές να αποκωδικοποιήσουν αντίστοιχες
εικόνες της Ελένης και του Πάρη που παρουσιάζονται μέσω PowerPoint στη δραστηριότητα
7 του blendspace.
Στη δραστηριότητα 8 οι μαθητές καλούνται να εξηγήσουν για κάθε διαφάνεια στο PowerPoint πώς και γιατί συγκεκριμένοι ζωγράφοι, όπως ο Gustave Moreau, αναπαριστούν την
Ελένη με συγκεκριμένο τρόπο. Η δραστηριότητα 9 έχει δημιουργηθεί μέσω του ελεύθερου
online λογισμικού popplet (http://popplet.com/app/#/1541675) και περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία που έχουμε δει ως τώρα στην τάξη με τους μαθητές (π.χ. ματαιότητα πολέμου μέσα από το είδωλο, αντίθεση είναι - φαίνεσθαι, κτλ.). Το popplet, λειτουργώντας ως
εννοιολογικός χάρτης, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές, ιδιαίτερα εκείνους με δυσκολίες
μάθησης, να αντιληφθούν και να οργανώσουν καλύτερα στο μυαλό τους τις έννοιες της
τραγωδίας. Φωτογραφία του συγκεκριμένου popplet υπάρχει και στο βήμα 10 του blendspace, ώστε να μπορούν οι μαθητές, εφόσον το επιθυμούν, να το εκτυπώσουν.
Οι δραστηριότητες 11 έως 15 αφορούν αποσπάσματα από διάφορες θεατρικές εκδοχές της
«Ελένης» (εντοπίστηκαν μέσω YouTube), για καθεμιά από τις οποίες ζητείται από τους μαθητές είτε να απαντήσουν σε κάποια ερώτηση ή να παρατηρήσουν κάτι. Τις απαντήσεις,
απορίες, κτλ., οι μαθητές διατυπώνουν σε ειδικό χώρο μέσα στην πλατφόρμα. Εδώ, μάλιστα, θα μπορούσαμε να έχουμε σύγχρονη μορφή επικοινωνίας εν είδει chat, κάτι που προάγει την αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία.
Αξιολόγηση
Στο επόμενο μάθημα στην τάξη οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους κι αξιολόγησαν
το όλο εγχείρημα. Η αξιολόγηση της διαδικασίας είναι πολύ σημαντική, γιατί παρέχει ανα_________________________________________________________________________________________________________
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τροφοδότηση στον εκπαιδευτικό, ωθώντας τον να τροποποιήσει, να αναπροσαρμόσει ή να
βελτιώσει κάτι αναφορικά με τη μέθοδο και τις τεχνικές που χρησιμοποίησε.
Μέσα από διάλογο στην τάξη αλλά και μέσα από την πληρότητα -ως προς το περιεχόμενο
και την έκφραση- των εργασιών των μαθητών διαπιστώθηκε ότι επετεύχθησαν οι αρχικοί
στόχοι. Όλοι οι μαθητές εκφράστηκαν θετικά για το ότι αξιοποιήθηκαν πολυαισθητηριακοί
τρόποι μετάδοσης της νέας γνώσης με την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών. Πολλοί μαθητές παρατήρησαν ότι συνέλαβαν καλύτερα και πιο σφαιρικά τις σύνθετες έννοιες της
τραγωδίας. Ακόμη και μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες στο παραδοσιακό μάθημα
ενεργοποιήθηκαν, καθώς ένιωσαν ικανοί για καλές σχολικές επιδόσεις. Η περιέργεια και το
ενδιαφέρον τους παρέμειναν αμείωτα καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής τους, ενώ διασκέδασαν και με τα δύο παιχνίδια που υπήρχαν. Εξίσου σημαντικό θεώρησαν ότι το υλικό
στην πλατφόρμα ήταν στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, ώστε να ανατρέχουν σε αυτό
όποτε είχαν ανάγκη. Παράλληλα, πολλοί επεσήμαναν την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, όταν έπρεπε να σχολιάσουν κάτι στο blendspace, καθώς είχαν κανονίσει να «μπουν» στην
πλατφόρμα την ίδια ώρα. Σε αυτό το πλαίσιο πολλοί υποστήριξαν ότι αυξήθηκε και η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, προκειμένου να σχολιάσουν ή να συζητήσουν κάτι. Εδώ
αξίζει να ειπωθεί ότι οι 5 από τους 24 μαθητές που δεν είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο συνεργάστηκαν ως ομάδα με συμμαθητές τους κι, έτσι, μπόρεσαν κι εκείνοι να ωφεληθούν
από την όλη διαδικασία. Γύρω στους οχτώ μαθητές πρότειναν να τροποποιήσουμε το popplet ως εξής: στον σύνδεσμο «ομορφιά» να υπάρξει παραπομπή για το ποίημα του Ρίτσου
Ελένη (σελ. 37 σχολικού βιβλίου), ενώ στον κόμβο για το είδωλο να προστεθεί και το απόσπασμα του ποιήματος Ελένη του Σεφέρη (σελ. 21 σχολικού βιβλίου). Το πολύ ενδιαφέρον,
τέλος, ήταν ότι οι περισσότεροι μαθητές ζήτησαν να σχεδιαστεί ένα μάθημα μέσω του
blendspace που να μην έχει ξαναδιδαχθεί στη φυσική τάξη, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο
μπορεί να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητά τους σε εντελώς νέο γνωστικό περιεχόμενο.
Από την άλλη, άλλαξε κι ο δικός μου ο ρόλος, καθώς μεταβλήθηκα σε διευκολυντή της μαθησιακής διαδικασίας και υποστηρικτή του μαθητή, ώστε ο τελευταίος να εμπλακεί περισσότερο ενεργά στη μάθησή του. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι πριν τη συνάντηση με τους
μαθητές μου στην παραδοσιακή τάξη γνώριζα ποιοι και σε ποια σημεία του μαθήματος
εμφάνιζαν κάποια αδυναμία κατανόησης των εννοιών, ώστε να εστιάσω σε αυτούς πιο εξατομικευμένα.
Αντί επιλόγου
Αναμφισβήτητα, οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν πολλές δυνατότητες κι ευκαιρίες για να φτάσει ο μαθητής στο κατάλληλο επίπεδο ακαδημαϊκής επάρκειας. Είναι,
επομένως, προφανές ότι πρέπει να ενταχθούν πιο λειτουργικά και συστηματικά στον χώρο
της εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί και η πραγματική ισότητα μεταξύ των μαθητών, καθώς όλοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολυσημειακό γνωστικό υλικό. Από
την άλλη, είναι μείζονος σημασίας ότι μπορεί μέσω των ΕΛ/ΛΑΚ να διασφαλιστεί ένας τρόπος μάθησης που να ανταποκρίνεται στoυς ρυθμούς και τις ανάγκες των περισσότερων μαθητών. Απαραίτητες προϋποθέσεις, βέβαια, είναι τόσο ο διαθέσιμος χρόνος όσο και η μέριμνα της πολιτείας να επενδύσει στη συστηματική ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, αλ-
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λά και στην ουσιαστική επιμόρφωση του ίδιου του εκπαιδευτικού, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στον νέο διευρυμένο ρόλο του.
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Η τεχνοφοβία στην εκπαίδευση και η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο ελληνικό σχολείο
Μπακιρτζή - Σαρδέλη Ευαγγελία
bakirtzil@gmail.com
Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην περιγραφή της τεχνοφοβίας των εκπαιδευτικών και
στον εντοπισμό τρόπων διαχείρισης της στις σχολικές μονάδες. Στην αρχή, έγινε μια προσέγγιση του όρου της τεχνοφοβίας και παρουσιάστηκαν παράγοντες που οδηγούν στην τεχνοφοβία και ειδικότερα, στην τεχνοφοβία των εκπαιδευτικών, όπως η εμπειρία, το φύλο, η
επανεκπαίδευση, η ηλικία, το πολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανίχνευσής της, αυτό των Becker & Schmidt (2001). Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στους
τρόπους διαχείρισης της τεχνοφοβίας, με επισήμανση στο ρόλο του διευθυντή ως ηγέτη της
σχολικής μονάδας, αλλά και στη σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και στη
διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας, προς την κατεύθυνση ενός σχολείου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες απαιτήσεις. Τέλος, παρουσιάστηκαν τρόποι αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη σχολική μονάδα, όπως με την εφαρμογή
νέων διδακτικών πρακτικών και την εκπόνηση διαφόρων δράσεων.
Λέξεις - κλειδιά: τεχνοφοβία, άγχος, διαχείριση, παράγοντες, Νέες Τεχνολογίες
Εισαγωγή
Η τεχνολογική ανάπτυξη εφαρμόζεται και στην εκπαίδευση με πολλούς τρόπους. Η εισαγωγή και η καθιέρωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία καθίσταται απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σχολείου και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς του. Ωστόσο, η τεχνοφοβία των εκπαιδευτικών μπορεί να
λειτουργήσει αποτρεπτικά στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.
Εννοιολογική προσέγγιση της τεχνοφοβίας
Το άγχος για τους υπολογιστές αποτελεί συγκεκριμένη μορφή άγχους, επειδή είναι ένα συναίσθημα που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη κατάσταση και στην προκειμένη περίπτωση,
εκφράζεται με τo φόβο που γεννά η σκέψη πιθανής χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή
(Η/Υ), (Simonson, Maurer, Montag Torardi & Whitaker, 1987). Ορισμένοι μελετητές για να
περιγράψουν το άγχος για τους υπολογιστές χρησιμοποιούν τον όρο τεχνοφοβία. Η τεχνοφοβία σχετίζεται με αρνητικές σκέψεις ή/και φόβο του χρήστη για ενδεχόμενες αποτυχίες ή
λάθη, κατά την προσπάθεια εξοικείωσης με τον Η/Υ, ( Loyd & Loyd, 1985; Nelson, Wiese &
Cooper, 1991). Οι Rosen & Weil (1995, όπ. αναφ. στο Panagiotakopoulos & Koustourakis,
2001) επισημαίνουν, ότι τα βασικά συμπτώματα της τεχνοφοβίας είναι το άγχος που σχετίζεται με την αλληλεπίδραση με τους υπολογιστές ή με κάθε είδους σχετική με αυτούς τεχνολογία στο παρόν ή στο μέλλον, η αρνητική στάση για τους υπολογιστές, τη λειτουργία
τους και την κοινωνική τους επιρροή, καθώς και συγκεκριμένες αρνητικές σκέψεις, κατά την
επαφή με τον υπολογιστή ή κατά το ενδεχόμενο μιας πιθανής μελλοντικής σχέσης με τον
υπολογιστή.
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Παράγοντες που προκαλούν τεχνοφοβία – το μοντέλο των Becker & Schmidt
Παράγοντες που προκαλούν τεχνοφοβία αποτελούν η εμπειρία και η επιμόρφωση (Anderson, 1996; Marcoulides,1989), τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο και η ηλικία,
η ακαδημαική ειδίκευση (ή αλλιώς κατεύθυνση σπουδών), η ύπαρξη υπολογιστή στο σπίτι
ή προσωπικού Η/Υ, ο χρόνος ενασχόλησης, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως τα προσωπικά χαρακτηριστικά και το πολιτισμικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τους Yaghi & Abu-Saba
(1998), ερευνήθηκαν διάφορα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως πιθανοί παράγοντες άγχους και τεχνοφοβίας, όπως το
φύλο, η εμπειρία στους Η/Υ, η εκπαιδευτική εμπειρία, η γενική κατάρτιση στους υπολογιστές.
Σημαντικό, παράγοντα κατά τη διερεύνηση της τεχνοφοβίας, αποτελεί το φύλο και συγκεκριμένα έχει ερευνηθεί το ενδεχόμενο οι γυναίκες να εμφανίζουν τεχνοφοβία σε βαθμό
μεγαλύτερο από τους άνδρες. Πολλές μελέτες έδειξαν ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο
τεχνοφοβικές από τους άνδρες (Chou, 2003, Chua, Chen, & Wong, 1999). Ωστόσο, άλλες
μελέτες έδειξαν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στα δύο φύλα σχετικά με το
άγχος για τους υπολογιστές (Anderson, 1996; Anthony, Clarke, & Anderson, 2000; Popovich,
Gullekson, Morris, & Morse, 2008; Yaghi & Abu-Saba, 1998) ή έστω δεν υπάρχει σημαντική
διαφοροποίηση της συμπεριφοράς τους απέναντι στους υπολογιστές (Kesici, Sahin, &
Akturk, 2009; Popovich et al., 2008). Επιπλέον, στις περισσότερες έρευνες φάνηκε ότι η εμπειρία στους υπολογιστές αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα μείωσης του άγχους για τους
υπολογιστές (Ayersman, 1996).
Αλλά και το πολιτισμικό περιβάλλον επηρεάζει τα επίπεδα άγχους για τον Η/Υ, τη στάση
απέναντι του και τη χρήση του (Anthony et al., 2000; Li & Kirkup, 2007). Ειδικότερα, η μελέτη των Li and Kirkup (2007), έδειξε ότι οι Βρετανοί φοιτητές χρησιμοποιούσαν τον Η/Υ περισσότερο από τους Κινέζους για λόγους μελέτης, όμως οι Κινέζοι είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς τις ικανότητες τους. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι σε μια μελέτη για
εκπαιδευτικούς των Yaghi and Abu-Saba (1998), σε σχολεία του Λιβάνου διαπιστώθηκε ότι
και η γλώσσα αποτελεί παράγοντα που οδηγεί στη δημιουργία άγχους για τους υπολογιστές. Δηλαδή, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στα γαλλικά και
στα αραβικά φάνηκε να έχουν υψηλότερα επίπεδα άγχους στον Η/Υ από όσους είχαν ως
γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική.
Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα ανίχνευσης και προσδιορισμού της τεχνοφοβίας προτείνεται από τους Becker & Schmidt (2001,σελ.4) και περιλαμβάνει τα εξής: 1) γνώση και ικανότητα στη χρήση Η/Υ ή αλλιώς ηλεκτρονικός αλφαβητισμός (computer literacy) 2) αυτοπεποίθηση για την ικανότητα μάθησης, αυτοαποτελεσματικότητα (self efficacy) 3) φυσική εγρήγορση (εφίδρωση, σύντομη αναπνοή) (physical arousal) 4) αρνητικά/ές και θετικά/ές
συναισθήματα και σκέψεις – επιδρώντα συναισθήματα (affective feelings) 5) θετική άποψη
για το συνολικό όφελος της κοινωνίας από τον Η/Υ (positive beliefs about computers) 6)
αρνητική άποψη για τις επιπτώσεις στην ανθρωπότητα από τη χρήση η/υ (negative beliefs
about computers). Το Μοντέλο αυτό δεν είναι μονοδιάστατο, αλλά πολυπαραγοντικό, όπως
φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.
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Fig. 1. Six-Factor model of computer anxiety
Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τον πίνακα, ο ψηφιακός αλφαβητισμός
βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τους άλλους παράγοντες, όπως τη φυσική εγρήγορση και τα συναισθήματα που γεννιούνται κατά τη χρήση του Η/Υ και διαμορφώνουν
τελικά, αρνητικές ή θετικές απόψεις σχετικά με τους Η/Υ. Η αυτοαποτελεσματικότητα σχετίζεται άμεσα με τον ηλεκτρονικό αλφαβητισμό όμως, δεν φαίνεται να έχει άμεση σχέση με
τη φυσική εγρήγορση και τα επιδρώντα συναισθήματα. Επίσης, η εμπειρία φαίνεται να είναι ουσιαστική για τις πεποιθήσεις που έχει κάποιος για τον Η/Υ. Αν η εμπειρία είναι αρνητική, τότε προκαλείται άγχος και φόβος για τον Η/Υ. Ένα ουσιαστικό εύρημα, σύμφωνα με
τους Becker & Schmidt (2001) είναι ότι ο ηλεκτρονικός αλφαβητισμός ασκεί αρνητική επίδραση στη φυσική εγρήγορση και θετική επίδραση στα συναισθήματα.
Σύμφωνα με τους Τζιμογιάννη και Κόμη (2006) τέσσερις είναι οι παράμετροι που σχετίζονται με τη στάση των ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε.: α)φόβος ή επιφυλακτικότητα (anxiety) για τη χρήση των υπολογιστών και άλλων εργαλείων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) β)αυτοεκτίμηση (self-efficacy) και εμπιστοσύνη στις ικανότητες χρήσης των ΤΠΕ, γ) επιθυμία και ευχαρίστηση για τη χρήση υπολογιστών και εργαλείων των ΤΠΕ δ) αντιλήψεις σχετικά με την αξία και τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στην εκπαί-
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δευση. «Συμπερασματικά, ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση υπολογιστών και εκπαιδευτικών λογισμικών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη σοβαρά εμπόδια στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών εργαλείων στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Φαίνεται ότι, παρότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές
προσεγγίσεις σχετικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, μόνο ένας μικρός αριθμός από αυτούς
είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους» (Τζιμογιάννης και Κόμης,
2006).
Τρόποι διαχείρισης της τεχνοφοβίας των εκπαιδευτικών
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τεχνοφοβία των εκπαιδευτικών χρειάζεται πρώτα να πειστούν οι εκπαιδευτικοί για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί καλό θα ήταν να αποδεχτούν και να συνειδητοποιήσουν ότι με
την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο εκπαιδευτικός δεν είναι απλά
μεταδότης γνώσεων, αλλά, σύμβουλος και καθοδηγητής του μαθητή. Άλλωστε, στην κοινωνία της πληροφορίας το πρόβλημα δεν είναι η πρόσβαση στη γνώση και στις πληροφορίες,
αλλά η διαχείρισή τους. Γι αυτό και ο ρόλος του εκπαιδευτικού πλέον καθίσταται πολύπλευρος, κυρίως, σε σχέση με την καλλιέργεια κριτικής ικανότητας και προς την κατεύθυνση της ανακάλυψης των ενδιαφερόντων των μαθητών και της ανάδειξης της προσωπικότητάς τους (Μπακιρτζή, 2013).
Σ’ αυτό το πλαίσιο, σημαντικός καθίσταται ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Δεδομένου ότι ο βαθμός επιτυχίας της εφαρμογής των κάθε είδους εκπαιδευτικών σχεδιασμών και αλλαγών εξαρτάται και από τις ικανότητες και από τα χαρακτηριστικά του διευθυντή της σχολικής μονάδας, γίνεται αντιληπτό ότι η συμπεριφορά του, οι αντιλήψεις, οι
γνώσεις, οι ικανότητες, οι στάσεις και το παράδειγμά του επηρεάζουν την ταυτότητα και
την κουλτούρα του σχολείου, που ηγείται (Σαΐτης, 2008, σελ. 26· Πασιαρδής, 2004, σελ.
110). Ως αλλαγή/καινοτομία κρίνεται εδώ και η εισαγωγή και η εφαρμογή των Ν. Τ. στην
εκπαιδευτική πράξη.
Συνεπώς, ο διευθυντής χρειάζεται να αναχθεί σε ηγέτη, προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις αλλαγές παρέχοντας όραμα και διεύθυνση και να απομακρυνθεί από τη
λογική της απλής διαχείρισης, που σχετίζεται με τον προγραμματισμό και τον έλεγχο (Παπακωνσταντίνου,2008,σελ.238). Παρόμοια, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (2005), η ηγετική θέση που κατέχει ο διευθυντής στην εκπαιδευτική μονάδα τον αναδεικνύει στο πλέον
σημαντικό πρόσωπο για την εισαγωγή και εδραίωση των καινοτομιών/αλλαγών, καθώς έχει
την ευθύνη του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της εφαρμογής και της αξιολόγησης της
καινοτομίας.
Επιπλέον, η συνεχής επιμόρφωση και ενθάρρυνση του σημαντικότερου κρίκου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του εκπαιδευτικού λειτουργού (Vosniadou & Kollias, 2001), πρέπει να
αποτελέσει μια από τις πιο ουσιαστικές προϋποθέσεις στο εγχείρημα της αξιοποίησης των
Τ.Π.Ε. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε όλες τις μορφές της (ενδοσχολική, προαιρετική
κ.α), αποτελεί σημαντική παράμετρο της σχολικής αποτελεσματικότητας και πρέπει να είναι
συστηματικά οργανωμένη και να στοχεύει στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού.
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Επίσης, για την εφαρμογή και αξιοποίηση των κάθε είδους εκπαιδευτικών αλλαγών όπως
και τη χρήση των Τ.Π.Ε., χρειάζεται να πεισθούν οι εκπαιδευτικοί να τις εφαρμόσουν και για
να γίνει αυτό χρειάζεται η κατάλληλη παρώθηση. Σύμφωνα με τους Everard & Morris
(1999,σελ.45), η παρακίνηση αφορά στο «να παίρνουμε το καλύτερο από τους ανθρώπους». Μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας που ενδεχομένως προκύπτουν κατά το σχεδιασμό
και την εφαρμογή καινοτομιών και αλλαγών, χρειάζεται η ύπαρξη κουλτούρας συνεργασίας
και η κατάλληλη διοικητική διαχείριση για να πειστούν οι εκπαιδευτικοί να τις εφαρμόσουν
στη διδασκαλία τους.
Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη σχολική μονάδα - Συμπεράσματα
Οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται στα σχολεία από τη σχολική διοίκηση για την καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας σε τομείς όπως η κατάρτιση του σχολικού προγράμματος, η μισθοδοσία, ο Έπαφος, η επίδοση ελέγχων προόδου στους μαθητές κ.α. Το πρόβλημα που
μπορεί να προκύψει είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που διεκπεραιώνουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα συχνά, δεν εναλλάσσονται, αλλά είναι οι ίδιοι κάθε έτος και συνεπώς, δεν αποκτούν
εξοικείωση με τους Η/Υ και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί της εκάστοτε σχολικής μονάδας.
Ωστόσο, η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία/διδακτική πρακτική αποτελεί ένα διαφορετικό και ευρύ πεδίο με πολλές εφαρμογές
σχετικές με τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών για την παραγωγή
εκπαιδευτικού έργου. Σε μεγάλο βαθμό οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την
αναζήτηση πληροφοριών τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές. Στην περίπτωση
αυτή, είναι αναγκαία η επισήμανση ότι απαιτούνται διαφορετικές δεξιότητες και άλλος
τρόπος σκέψης για την ορθή διαχείριση της πληροφορίας σε σχέση με την παραδοσιακή
εκπαιδευτική διαδικασία (Μπακιρτζή, 2013).
Επιπλέον, για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. μπορούν να εκπονηθούν διάφορες δράσεις, όπως
οι τηλεδιασκέψεις μεταξύ σχολείων – εταίρων, για παράδειγμα μέσω του προγράμματος
Commenius ή άλλων ευρωπαικών προγραμμάτων όπως το Euroscola και το Pestalozzi
(http://www.pi-schools.gr/, 2013) αλλά και επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς με ευρωπαική συνεργασία όπως το «e Twinning Contact Seminar» (http://kmaked.pde.sch.gr/site/,
2013). Ωστόσο, σύμφωνα με τους Τσολακίδη, Σαρίδου και Φώκιαλη (2003, σελ.306) «Η έλλειψη υποδομής (ΤΠΕ) αποτελεί κατά πολλούς εκπαιδευτικούς βασικό λόγο αποχής από
κάθε προσπάθεια ένταξης της σχολικής μονάδας σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικά προγράμματα διακρατικής συνεργασίας».
Σε πολλές χώρες, όπως στην Αμερική εισάγονται νέοι τρόποι διδασκαλίας που αξιοποιούν
τις Τ.Π.Ε. Ειδικότερα, σε πολλά σχολεία στην Αμερική εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Flipped
Classroom», που στηρίζεται στο μοντέλο των διαδραστικών «online» μαθημάτων και ιδρύθηκε από τον Salman Khan (khanacademy.org, 2013). Στόχους του προγράμματος αποτελούν, οι μαθητές να παρακολουθούν την παράδοση «online» στους δικούς τους ρυθμούς
και όσες φορές θέλουν, να μη χάνουν την παράδοση όταν απουσιάζουν και, τέλος, να μπορούν στην τάξη, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, να λύνουν περισσότερες ασκήσεις για
εξάσκηση, κατανόηση και εμπέδωση της ύλης.

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

237/326

Ακόμη, για τη δημιουργία του ψηφιακού σχολείου που αποτελεί προτεραιότητα για την
ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού σχολείου στην Ευρώπη, είναι απαραίτητη
η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων και εν γένει της σχολικής
ζωής. Γι αυτό, κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν, τη
δημιουργία της ψηφιακής τάξης με διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας (διαδραστικούς
πίνακες, data-projectors), ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (e - books), επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών, ηλεκτρονική διοίκηση της εκπαίδευσης (e-school, e - survey, e – data
center, ηλεκτρονική καρτέλα σχολείων), οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις όπως για παράδειγμα βραβεία και διαγωνισμοί για την προώθηση καινοτομιών στη χρήση των Τ.Π.Ε. από
την εκπαιδευτική κοινότητα και ενημέρωση μαθητών και γονέων για την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου (http://digitalschool.minedu.gov.gr/manuals/sxoleio.php, 2013).
Τέλος, είναι αναγκαία η επισήμανση ότι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. εκπονούνται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά, όπως η «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου,
(http.gr/tp://b-epipedo2.cti, 2012).
Συνεπώς, στην σημερινή εποχή το ερώτημα δεν είναι αν η τεχνολογία πρέπει ή όχι να ενσωματωθεί στις αίθουσες διδασκαλίας και στα προγράμματα σπουδών, αλλά το ερώτημα
που τίθεται πλέον είναι το πώς, που και με ποιους τρόπους (Μπακιρτζή, 2013). Σε καμία
περίπτωση, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η τεχνολογία επιφυλάσσει πολλές θαυμάσιες
ευκαιρίες που αφορούν την εκπαίδευση, αλλά πρέπει να αξιοποιούνται μεθοδικά και δίκαια στην σχολική αίθουσα (Childers, 2003, σελ.479).
Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Everard, K. B. & Morris, G. (1999). Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση (Κίκιζας, Δ. μετάφρ.).Πάτρα: ΕΑΠ
Κωνσταντίνου, Α. (2005). Πώς θα Διευθύνεις Αποτελεσματικά το Σχολείο σου. Λευκωσία:
Εκδόσεις Καντζηλάρη
Μπακιρτζή, Ε. (2013). Διερεύνηση της τεχνοφοβίας στους εκπαιδευτικούς και ο ρόλος του
διευθυντή στην προώθηση των νέων τεχνολογιών στη σχολική μονάδα: η περίπτωση
της ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ
Παπακωνσταντίνου, Γ. (2008). Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα: ο ρόλος
του διευθυντή. Στο Παπαναούμ, Ζ. (επιστημ. υπευθ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή (σελ.231-240). Θεσσαλονίκη
Πασιαρδής, Π. (2004). «Εκπαιδευτική ηγεσία, Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας
στη σύγχρονη εποχή». Αθήνα: Μεταίχμιο
_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

238/326

Σαΐτης, Χ. (2008). Ο διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ-Π.Ι
Τζιμογιάννης, Α. & Κόμης, Β. (2006). «Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους». Στο:
Δαγδιλέλης, Β. και Ψύλλος, Δ. (Eds). 5ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Θεσσαλονίκη
Τσολακίδης, Κ., Σαρίδου, Χ. & Φώκιαλη, Π. (2003). Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων Comenius. Στο Μπαγάκης Γ. (Επιμ.), Ο εκπαιδευτικός
και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο
Ξενόγλωσση
Anderson, A. A. (1996). Predictors of computer anxiety and performance in information systems. Computers in Human Behavior, 12, 61—77
Anthony, L. M., Clarke, M. C., & Anderson, S. J. (2000). Technophobia and personality subtypes in a sample of South African university students. Computers in Human Behavior,
16, 31–44.
Ayersman, D. (1996). Effects of computer instruction, learning style, gender, and experience
on computer anxiety. Computers in the Schools, 12(4), 15 ± 30.
Beckers, J.J. & Schmidt H. G. (2001). The structure of computer anxiety: a six-factor model.
Computers
in
Human
Behavior
17,
35±49,
cited
in:
www.elsevier.com/locate/comphumbeh (1/11/2012)
Childers, B.P (2003). Interacting with computer technology in secondary schools. Computers
and Composition 20, 473–480. USA
Chou, C. (2003). Incidences and correlates of Internet anxiety among high school teachers in
Taiwan. Computers in Human Behavior, 19, 731–749
Chua, S. L., Chen, D. T., & Wong, A. F. L. (1999). Computer anxiety and its correlates: a metaanalysis. Computers in Human Behavior, 15(5), 609–623
Kesici, S., Sahin, I., & Akturk, A. O. (2009). Analysis of cognitive learning strategies and computer attitudes, according to college students’ gender and locus of control. Computers
in Human Behavior, 25, 529–534
Li, N., & Kirkup, G. (2007). Gender and cultural differences in Internet use: A study of China
and the UK. Computers and Education, 48, 301–317.
Loyd, B. H., & Loyd, D. E. (1985). The reliability and validity of an instrument for the assessment of computer attitudes. Educational and Psychological Measurement, 45(4), 903–
908
Marcoulides, G. A. (1989). Measuring computer anxiety: The computer anxiety scale. Educational and Psychological Measurement, 49, 733-73
Nelson, L. J., Wiese, G. M., & Cooper, J. (1991). Getting started with computers: experience,
anxiety, and relational style. Computers in Human Behavior, 7(3), 185–202
Panagiotakopoulos, C., Koustourakis, G. (2001). Dealing with 1st year University Students
″Computer Anxiety″. Themes in Education, 2, 1, 35-46. Hellenic Open University

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

239/326

Popovich, P. M., Gullekson, N., Morris, S., & Morse, B. (2008). Comparing attitudes towards
computer usage by undergraduates from 1986 to 2005. Computers in Human Behavior, 24, 986–992
Simonson, M. R., Maurer, M., Montag-Torardi, A., Whitaker, M. (1987). Development of a
standardised test of computer literacy and a computer anxiety index. Journal of Educational Computing Research, 3(2), 231–247
Vosniadou, S. & Kollias, V. (2001), Information and Communications Technology and the
problem of Teacher Training: Myths, Dreams and the Harsh Reality. Themes in Education, 2(4), 341- 365
Yaghi H. M. & Abu-Saba M. B. (1998), Teachers’ computer anxiety: an international perspective, Computers in Human Behavior, 14 (2), 321-336
Ιστότοποι
Ανακτήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2012 από http.gr/tp://b-epipedo2.cti
Ανακτήθηκε στις 5 Μαίου 2013 από http://digitalschool.minedu.gov.gr/manuals/sxoleio.php
Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2013 από http://kmaked.pde.sch.gr/site/
Ανακτήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2013 από khanacademy.org
Ανακτήθηκε στις 10 Απριλίου από http://www.pi-schools.gr/

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

240/326

Ηλεκτρονική εξάσκηση (e-practice) του απλού αορίστου (Simple Past Tense) και της παθητικής μετοχής (Past Participle) των ανωμάλων ρημάτων (Irregular Verbs) στην αγγλική
γλώσσα
Γεωργάλας
Παναγιώτης
Εκπ/κός Π.Ε.19
pgeorgalas@sch.gr

Αναστασίου
Αδάμος
Εκπ/κός Π.Ε.06
adamosana@gmail.c
om

Ανδρούτσου
Δέσποινα
Εκπ/κός Π.Ε.06
desp.adam@gmail.c
om

Ζαχαριάδου
Χρύσα
Εκπ/κός Π.Ε.16
c_zachariadou@hotmail.
com

Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται πειραματικά η ηλεκτρονική εξάσκηση του απλού
αόριστου (Simple Past Tense) και της παθητικής μετοχής (Past Participle) των ανωμάλων
ρημάτων (Irregular Verbs) στην αγγλική γλώσσα. Γίνεται χρήση ενός μοντέλου εκμάθησης,
το οποίο βασίζεται στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στοχεύει στην αποτελεσματική online εξάσκηση και εκμάθηση της δεύτερης
και της τρίτης στήλης των ανωμάλων ρημάτων με συστηματικό τρόπο. Η μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται επιχειρεί να αξιοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ειδικότερα το
Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού υλικού. Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε στη διδασκαλία 56 μαθητών, τριών τμημάτων της Ε΄ τάξης ενός πρότυπου πειραματικού δημοτικού σχολείου του νομού Θεσσαλονίκης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει
ότι η ηλεκτρονική εξάσκηση, μέσω της χρήσης ορισμένων εκ των νέων δυνατοτήτων του
διαδικτύου, δύναται να λειτουργήσει αποδοτικά ως προς την εμπέδωση των παραπάνω
φαινομένων της αγγλικής γλώσσας από τους μαθητές.
Λέξεις - κλειδιά: απλός αόριστος, παθητική μετοχή, αγγλική γλώσσα, ηλεκτρονική εξάσκηση
Εισαγωγή
Η τεράστια πρόοδος της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε μία έντονη τάση
για την ενσωμάτωσή της σε όλους τους τομείς της ζωής και ιδιαίτερα σ’ αυτόν της εκπαίδευσης (Sadeghi & Dousti, 2013). Εύλογα, συνεπώς, τις τελευταίες δεκαετίες, όλες οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες επιχειρούν, παράλληλα με το μάθημα της πληροφορικής, να
ενσωματώσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών
αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). Ειδικότερα,
σε ό,τι αφορά τις ξένες γλώσσες, η εισαγωγή και ένταξη των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιτύχουν το συνδυασμό
μάθησης και διασκέδασης στη διδασκαλία (Γιαννακοπούλου, 2005).
Το διαδίκτυο αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, έχοντας
και εκπαιδευτικές παραμέτρους. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας αφήνει πολύτιμο χρόνο στον
εκπαιδευτικό και στον εκπαιδευόμενο να ανταλλάξουν απόψεις, να κρίνουν και να προβληματιστούν (Παπαϊωάννου, 2010). Ουσιαστικά δηλαδή, η άφιξη του διαδικτύου προτρέπει όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία να δραστηριοποιηθούν ενεργά (Παϊζάνου & Γαβριηλίδου, 2003). Μάλιστα, σύμφωνα με τους Hérino και Petitgirard
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(2002), η διδακτική των γλωσσών είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο όφελος από την ενσωμάτωση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η σημασία της γραμματικής στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον τομέα
της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Παραδόξως, οι περισσότερες από τις αλλαγές λαμβάνουν χώρα στον τομέα των μεθόδων και των στρατηγικών διδασκαλίας, παρά στο περιεχόμενο της διδασκαλίας (Ahmed & Alamin, 2012). Αναφορικά με το περιεχόμενο, η φωνητική,
το λεξιλόγιο και η γραμματική είναι τα τρία συστατικά της κάθε γλώσσας. Η φωνητική και
το λεξιλόγιο είναι τα δομικά υλικά της, ενώ η γραμματική είναι η βασική δομή της, χωρίς
την οποία δεν μπορούμε να μάθουμε μια γλώσσα σωστά (Shen, 2012).
Η γραμματική είναι ένα πλαίσιο για να περιγραφούν οι γλώσσες (Chang, 2011). Χωρίς
γραμματική, η γλώσσα δεν υπάρχει. Δυστυχώς, όμως, ο χώρος της γραμματικής στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας είναι αμφιλεγόμενος. Στις μεθόδους διδασκαλίας, με βάση το
διαρθρωτικό πρόγραμμα σπουδών (π.χ. στη μετάφραση της γραμματικής), η γραμματική
έχει την πρωταρχική εστίαση, αλλά η έλευση της επικοινωνιακής γλωσσικής μεθόδου διδασκαλίας και των φυσικών μεθόδων έχει αλλάξει ριζικά αυτόν το χώρο. Πρόσφατες έρευνες
κατέδειξαν την ανάγκη για καλά σχεδιασμένη διδακτική διαδικασία, ώστε να επιτύχουν οι
μαθητές υψηλά επίπεδα ακρίβειας. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια αναβίωση της διδασκαλίας
της γραμματικής και ο ρόλος της στη εκμάθηση ξένης/ δεύτερης γλώσσας έχει γίνει το επίκεντρο πολλών ερευνών σε εξέλιξη (Ezzi, 2012).
Σε ό,τι αφορά την αγγλική γλώσσα, είναι δύσκολο για τους μαθητές να κάνουν σωστή χρήση της, χωρίς την εκμάθηση της αγγλικής γραμματικής. Έτσι, στο πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης, είναι αναπόφευκτο για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν αγγλικά να διδάξουν γραμματική. Ωστόσο, με την ανάπτυξη της ιστορίας της διδασκαλίας των γλωσσών, η
θέση της αγγλικής γραμματικής στη γλωσσική διδασκαλία πάντα αμφισβητείται (Wang,
2010).
Η εκμάθηση του απλού αορίστου και της παθητικής μετοχής στην αγγλική γλώσσα
Η εκμάθηση του απλού αορίστου στην αγγλική γλώσσα έχει εδώ και καιρό μελετηθεί ως η
γενική ακρογωνιαία λίθος για την ανάπτυξη της μορφολογίας και των παραγωγικών γλωσσικών κανόνων στα παιδιά (Plunkett & Juola, 1999). Αν και τα αγγλικά εμφανίζουν μία αποδεδειγμένα παραγωγική διαδικασία στο σχηματισμό των καταλήξεων του απλού αορίστου
με το -ed, υπάρχουν πολλά ανώμαλα ρήματα των οποίων ο αόριστος σχηματίζεται σε μερικές περιπτώσεις χωρίς κατάληξη, ενώ σε άλλα σχηματίζεται με αλλαγές στο φωνήεν -ή λιγότερο συχνά στο σύμφωνο- του θέματος (Dybee & Slobin, 1982). Θεωρίες σχετικά με την αναπαραγωγή και την επεξεργασία των ομαλών και των μη ομαλών ρημάτων του απλού αορίστου στα αγγλικά έχουν διαφοροποιηθεί σχετικά με το αν αυτά έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως ένα ενοποιημένο φαινόμενο ή ως δύο διαφορετικοί τύποι γλωσσολογικών οντοτήτων (Jaeger et al., 1996).
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Ωστόσο, οι μαθητές της αγγλικής γλώσσας πρέπει να κατανοήσουν το μηχανισμό σχηματισμού του απλού αόριστου. Μόλις μαθαίνουν ότι τα ομαλά ρήματα χρειάζονται απλά την
κατάληξη –ed, σκέφτονται ότι η εκμάθησή του δεν αποτελεί περίπλοκο γραμματικό φαινόμενο. Στη συνέχεια, όμως, κυριολεκτικά βομβαρδίζονται με ατελείωτες λίστες των ανώμαλων ρημάτων για μελέτη, με αποτέλεσμα ο ενθουσιασμός τους να ξεφουσκώνει (Pesce,
2011). Για το λόγο αυτό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάποιες διδακτικές τεχνικές
από τη μεριά των εκπαιδευτικών, ώστε να αποτραπεί το φαινόμενο της έλλειψης ενθουσιασμού.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την παθητική μετοχή των ομαλών ή των μη ομαλών ρημάτων στην αγγλική γλώσσα, αυτή είναι πανομοιότυπη με τον απλό αόριστο, και δεδομένου ότι οι ομαλοί
τύποι αποτέλεσαν το κύριο ενδιαφέρον, δεν έγινε καμία προσπάθεια να εξασκηθεί η παθητική μετοχή (Berko, 1958).
Πρακτική – πειραματική προσέγγιση και εφαρμογή
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της εκμάθησης ξένων γλωσσών, online
εφαρμογές υπολογιστή οι οποίες χρησιμοποιούν την τεχνητή ευφυΐα. Η προσέγγιση αυτή
ονομάζεται ICALL (Intelligent, Computer Assisted Language learning). Ο στόχος τους είναι να
κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των χρηστών, παρουσιάζοντας διαφορετικές ασκήσεις κάθε φορά και εξετάζοντας όλες τις δυνατές περιπτώσεις ενός γραμματικού ή συντακτικού
φαινομένου. Σε πρόσφατες έρευνες (Amaral & Meurers, 2011) φαίνεται ότι μία καλά σχεδιασμένη εφαρμογή αυτού του τύπου μπορεί να έχει σημαντικό παιδαγωγικό αντίκτυπο
στους εκπαιδευόμενους. Στις online ασκήσεις, οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση,
τόσο από σχολική τάξη, αν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, όσο και από το σπίτι. Σε άλλες
έρευνες οι οποίες έχουν γίνει (Sagarra & Zapata, 2008; Itoh & Hannon, 2002), παρατηρήθηκε μεγάλη ποσοτική και ποιοτική βελτίωση στις γραμματικές επιδόσεις των μαθητών με τη
χρήση online ασκήσεων που ακολουθούν τη διδαχθείσα ύλη.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική απόπειρα περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας online εφαρμογής για την εξάσκηση, εκμάθηση και επανάληψη στα ανώμαλα
ρήματα της αγγλικής γλώσσας, ώστε στη συνέχεια να εμπεδωθούν οι χρόνοι - tenses Past
Simple και Present Perfect Simple. Η εφαρμογή είναι δημοσιευμένη στη διεύθυνση:
http://addeverbs.pgeorgalas.gr. Η προσέγγιση περιλαμβάνει τη βήμα προς βήμα εκμάθηση
των συγκεκριμένων χρόνων της αγγλικής γλώσσας. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα
εξής:
1. Παρουσίαση σε λίστα των ρημάτων που έχουν διδαχθεί στην τάξη με τη μετάφρασή
τους στα ελληνικά.
2. Άσκηση λεξιλογίου στα ανώμαλα ρήματα. Με αυτή τη δραστηριότητα διασφαλίζουμε ότι οι μαθητές γνωρίζουν τη σημασία όλων των ρημάτων.
3. Παρουσίαση σε λίστα της δεύτερης στήλης για τα ανώμαλα ρήματα.
4. Άσκηση πολλαπλής επιλογής της δεύτερης στήλης για τα ανώμαλα ρήματα. Στις εναλλακτικές προτάσεις παραλλάσσεται η σωστή απάντηση με λέξεις που διαφέρουν λίγο.
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5. Μία άσκηση ορθογραφίας της δεύτερης στήλης για τα ανώμαλα ρήματα με βοήθειες. Από τη σωστή απάντηση λείπουν μόνο μερικά γράμματα.
6. Μία ολοκληρωμένη άσκηση ορθογραφίας της δεύτερης στήλης για τα ανώμαλα
ρήματα, όπου οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ολόκληρη τη λέξη.
7. Παρουσίαση σε λίστα της τρίτης στήλης για τα ανώμαλα ρήματα.
8. Άσκηση πολλαπλής επιλογής της τρίτης στήλης για τα ανώμαλα ρήματα. Στις εναλλακτικές προτάσεις και πάλι παραλλάσσεται η σωστή απάντηση με λέξεις που διαφέρουν λίγο.
9. Μία άσκηση ορθογραφίας της τρίτης στήλης για τα ανώμαλα ρήματα με βοήθειες.
Από τη σωστή απάντηση λείπουν μόνο μερικά γράμματα.
10. Μία ολοκληρωμένη άσκηση ορθογραφίας της τρίτης στήλης για τα ανώμαλα ρήματα, όπου οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ολόκληρη τη λέξη.
11. Μία αντίστροφη επαναληπτική άσκηση. Σε αυτήν δίνονται σε τυχαία ρήματα η δεύτερη ή η τρίτη στήλη για τα ανώμαλα ρήματα και ζητείται να συμπληρωθεί το απαρέμφατο του ρήματος, δηλαδή η πρώτη στήλη.
Ενδεικτικά παρουσιάζονται κάποιες από τις δραστηριότητες της εφαρμογής ακολούθως:

Εικόνα 1: Άσκηση κατανόησης λεξιλογίου

Εικόνα 2: Άσκηση στη δεύτερη στήλη των ανωμάλων ρημάτων – Past Tense
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Εικόνα 3: Άσκηση συμπλήρωσης γραμμάτων που λείπουν στην τρίτη στήλη – παθητική μετοχή

Εικόνα 4: Αντίστροφη άσκηση επανάληψης
Ωστόσο, το βασικό πλεονέκτημα – καινοτομία της συγκεκριμένης δραστηριότητας έγκειται
στο γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα διαπίστωσης των σωστών απαντήσεων από την
πλευρά των μαθητών άμεσα για κάθε μία από τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται μέσω της επιλογής ‘Let’s go’, όπως φαίνεται στην εικόνα 6 παρακάτω:

Εικόνα 5: Έλεγχος των ορθών και των λανθασμένων απαντήσεων
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Μεθοδολογία και Αποτελέσματα
Η συγκεκριμένη online εφαρμογή παρουσιάστηκε πειραματικά σε 36 μαθητές δύο τμημάτων της Ε΄ τάξης ενός 12/θέσιου αστικού σχολείου του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ ένα άλλο
τμήμα 20 μαθητών της Ε΄ τάξης του ίδιου σχολείου λειτούργησε ως ομάδα ελέγχου. Από
τον εκπαιδευτικό είχε ήδη διαπιστωθεί μέσω ασκήσεων ‘warming up’ ότι οι επιδόσεις των
τριών ομάδων-τάξεων ήταν περίπου του ίδιου επιπέδου. Λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους του δείγματος που οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό μαθητών του σχολείου, δεν
κατέστη δυνατή περαιτέρω στατιστική ανάλυση.
Στα δύο πρώτα τμήματα παρουσιάστηκαν για τρεις διδακτικές ώρες η δεύτερη και η τρίτη
στήλη των ανωμάλων ρημάτων μέσω της online εφαρμογής, ενώ στο τρίτο τμήμα παρουσιάστηκε το ίδιο αντικείμενο από το σχολικό βιβλίο. Την επόμενη διδακτική ώρα δόθηκαν
φύλλα ελέγχου κατανόησης και στις δύο ομάδες μαθητών. Τα φύλλα ελέγχου περιλάμβαναν ποικίλους τύπους ασκήσεων με κείμενο, συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης,
λεξιλογικές ασκήσεις και ερωτήσεις επιλογής σωστού-λάθους. Οι μαθητές της πειραματικής
ομάδας παρουσίασαν εμφανώς καλύτερη επίδοση από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου,
όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα 1. Επίσης, στα επόμενα μαθήματα
παρατηρήθηκε σημαντική ποιοτική βελτίωσή των μαθητών που αφορούσε την επίλυση ασκήσεων.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ
Βαθμός

Αριθμός μαθητών

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
%

Βαθμός

Αριθμός μαθητών

%

9-10
7-8
5-6

27
75
9-10
10
50
8
22
6-8
4
20
1
3
5-6
6
30
36
100
20
100
Πίνακας 1: Οι απαντήσεις των μαθητών των τριών τμημάτων της Ε΄ τάξης σχολείου του
νομού Θεσσαλονίκης
Συμπεράσματα - συζήτηση
Με βάση τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε ότι η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων της συγκεκριμένης έρευνας που αφορούν τον αριθμό
των ασκήσεων που επιλύθηκαν από τους μαθητές, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εξάσκηση της δεύτερης και της τρίτης στήλης των ανωμάλων ρημάτων της αγγλικής γλώσσας
μέσω των online ασκήσεων μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα αποδοτικά ως προς την εμπέδωσή τους από τους μαθητές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο υπολογιστής επιτυγχάνει
όχι μόνο να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους με βάση τη διαδραστικότητα (interactivity), αλλά
να τους δώσει ακόμη τη δυνατότητα να βελτιώσουν το επίπεδο των γνώσεών τους, μέσω
της επίλυσης πλήθους ασκήσεων.
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Πιο συγκεκριμένα, η άμεση παρουσίαση (real time) των ορθών και μη απαντήσεων, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες και για τις δύο περιπτώσεις επεξηγήσεις, βοηθάει προς αυτήν
την κατεύθυνση. Η βήμα προς βήμα εκμάθηση, οι διαφορετικοί τύποι και συνδυασμοί ασκήσεων, καθώς και η εξάσκηση με ποικίλους τρόπους στοχεύουν στο να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών για την επιτυχή προσέγγιση του εκπαιδευτικού
σκοπού. Επίσης, ο συνδυασμός διαφορετικού είδους ασκήσεων δύναται να αυξήσει σε σημαντικό βαθμό το γενικότερο ενδιαφέρον τους και τους δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουν
την επίδοσή τους σχετικά με τη δεύτερη και τρίτη στήλη στην αγγλική γραμματική. Τέλος, η
ευκολία πρόσβασης στις ασκήσεις είτε από το σχολείο, είτε από το σπίτι, αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους μαθητές αυτής της ηλικίας.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του συγκεκριμένου λογισμικού είναι η ανάδειξη της αξίας της
διαθεματικότητας, μέσω της συνεργασίας εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων (Αγγλικών - Πληροφορικής), για την παραγωγή ενός πρωτότυπου εκπαιδευτικού σεναρίου. Τέλος, για το άμεσο μέλλον προβλέπεται η πειραματική εφαρμογή της παραπάνω διδασκαλίας σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών με τη χρήση επιπλέον δυνατοτήτων του Η/Υ για την ασφαλέστερη εξαγωγή παιδαγωγικών συμπερασμάτων.
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Περίληψη
Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning) με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (elearning) αποτελεί μια νέα καθιερωμένη πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδέα της δια
βίου μάθησης που πραγματοποιείται και μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν είναι
κάτι καινούργιο. Αντιθέτως η αυξανόμενες ανάγκες για δια βίου και συνεχιζόμενη μάθηση,
αυξάνει το μέγεθος χρήσης της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται οι ορισμοί της τηλεκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης όπως και οι παιδαγωγικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν μαθήματα ή ενότητες μαθημάτων που μπορούν να
διδάσκονται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης, αναφορικά παρουσιάζονται κάποιες
πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης ευρέως διαδεδομένες για την διδασκαλία και την αξιολόγηση
ηλεκτρονικών μαθημάτων. Στόχος της εργασίας αυτής, είναι να γνωρίσουμε τα πλεονεκτήματα και την αποτελεσματικότητα αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία αυτή.
Επίσης, παρουσιάζονται οι παράμετροι διαφοροποίησης της σύγχρονης με την ασύγχρονη
τηλεκπαίδευση ως προς το χρόνο, την αλληλεπίδραση και τον εξοπλισμό.
Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική Μάθηση, Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, Παιδαγωγικές αρχές τηλεκπαίδευσης, Πλατφόρμες εκπαίδευσης
Εισαγωγή
Η ραγδαία ανάπτυξη, των τελευταίων ετών, στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχει δημιουργήσει σημαντικές δυνατότητες για την ταχυτάτη μετάδοση και επεξεργασία της πληροφορίας και είναι πλέον εφικτή η αλληλεπίδραση και η άμεση επικοινωνία σε πραγματικό ή μη χρόνο ανάμεσα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές (Arnold, Cayley & Griffith, 2002). Αυτή η ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας έχει αναγνωρισθεί όχι μόνο από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και
από μη αστικές και απομακρυσμένες κοινότητες οι οποίες ψάχνουν να βρουν τρόπους για
την κάλυψη των αναγκών τους. Έτσι ο παγκόσμιος ιστός οδηγείται αυξητικά στο να είναι το
κυρίαρχο μέσο για μάθηση, εκπαίδευση και εργασία για ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό
ανθρώπων. Ως φυσικό αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι μαθησιακοί και εκπαιδευτικοί
πόροι παρέχονται online σε ψηφιακή μορφή (Tzikopoulos et al, 2007).
Με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ( υπολογιστές , κάμερες , μικρόφωνα , ηχεία , ακουστικά , δικτύωση υψηλών ταχυτήτων και λογισμικό τηλεδιάσκεψης), εκπαιδευόμενοι που
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δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον εκπαιδευτή τους, μπορούν να έχουν φωνητική και
οπτική επικοινωνία τόσο μαζί του όσο και με συνεκπαιδευμένους τους που βρίσκονται σε
διαφορετικούς χώρους (Gage, Nickson & Beardon, 2002). Τα τελευταία χρόνια, η δημοτικότητα της εκπαίδευσης από απόσταση έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στην ελάττωση των δαπανών αγοράς υλικού και λογισμικού, στη
διαρκώς αυξανόμενη χρήση των υπολογιστών, στη διάδοση χρήσης του διαδικτύου και
στην πρόοδο της τεχνολογίας. Επίσης, οφείλεται στις κάθε είδους πιέσεις για εξοικονόμηση
διδακτικού χρόνου και, τέλος, στην πεποίθηση μεταξύ των εκπαιδευτών ότι η εκπαίδευση
με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι τόσο καλή, εάν όχι και καλύτερη, όσο τα παραδοσιακότερα διδακτικά σχήματα. Η εκπαίδευση αυτού του τύπου υποστηρίζει τη διαδικασία μάθησης με την ενσωμάτωση εικόνων, διαγραμμάτων, σχημάτων, video, ήχου, την
αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκόμενων, τον έλεγχο και την προσομοιωμένη
εμπειρία (Χαλαζωνίτης κ.α., 2008).
Εκτός από τη μετάδοση εικόνας και τη φωνητική επικοινωνία , τα συστήματα τηλεκπαίδευσης υποστηρίζουν και εφαρμογές όπως η διαμοίραση εφαρμογών και κειμένων (application
and document sharing) καθώς και ο ηλεκτρομαγνητικός πίνακας (electronic board ) για την
υποστήριξη της συνεργασίας και το συντονισμό ποικίλων μαθησιακών δραστηριοτήτων
(Κεφαλά , Δημητρίου & Χείλας , 2006).
Τα τελευταία χρόνια, η εκπαίδευση από απόσταση ή αλλιώς αναφερόμενη ως πολυμορφική
εκπαίδευση, είναι ευρέως διαδεδομένη και παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα αλλά και
κάποια μειονεκτήματα. Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης από απόσταση είναι:
• Εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης
• Χρησιμοποιείται ειδικά σχεδιασμένο υλικό
• Γίνεται συστηματική υποστήριξη του εκπαιδευόμενου
• Αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τόσο για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού όσο και για ορισμένες μορφές επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευομένου και εκπαιδευτή.
Ιστορική αναδρομή και κατηγορίες ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning)
Στην δεκαετία του 1950 γίνεται η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση, η τεχνολογία όμως είναι πολύ ακριβή και δύσχρηστη ώστε να χρησιμοποιηθεί ευρέως
εκείνη την εποχή . Σήμερα η κατηγοριοποίηση της εκπαίδευσης ανάλογα με την χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εκπαιδευτικού εργαλείου μάθησης, ύστερα από την αλματώδη ανάπτυξη της χρήσης υπολογιστών κατά την δεκαετία 1990-2000, είναι η ακόλουθη (Παντάνο- Ρόκου, 2005):
Εκπαίδευση –διδασκαλία βασισμένη σε υπολογιστές (Computer Based Training, CBT)
Με τον όρο αυτόν περιγράφονται οι σειρές μαθημάτων που διατίθενται σε ηλεκτρονική
μορφή . Ειδικότερα διαδραστική (interactive) τεχνολογία ορίζεται οποιαδήποτε τεχνολογία
που είναι ικανή να παρουσιάζει και να μεταδίδει πληροφορίες μετά από την ποικίλη εισα-
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γωγή αυτών εκ μέρους των χρηστών. Τα διαδραστικά συστήματα μάθησης επιτρέπουν
στους αρχάριους εκπαιδευόμενους να πάρουν μεγαλύτερες πρωτοβουλίες. Δεδομένου ότι
οι αρχάριοι χρήστες ανακαλύπτουν τους νέους τομείς του ενδιαφέροντός τους, γίνονται
πρακτικά αναζητητές της γνώσης και όχι μόνο απλοί παραλήπτες οδηγιών και κανόνων.
Εκπαίδευση βασισμένη στον παγκόσμιο ιστό ή το διαδίκτυο (Web Based Training, WBT)
Πρακτικά, πρόκειται για μια επέκταση της εκδοχής της εκπαίδευσης που βασίζεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές Ως αποτέλεσμα, τελικά, αυξάνεται πρακτικά και ουσιαστικά η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ διδασκόμενου και εκπαιδευτή.
Εκπαίδευση βασισμένη στην τεχνολογία (Technology Based Training, TBT)
Αφορά στον εμπλουτισμό του μαθήματος που γίνεται στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλεόραση, εκτυπωτής, ήχος, video κ.λπ.
Στη μορφή αυτή δεν υπάρχει μέριμνα για συνολικό διδακτικό σχεδιασμό αλλά μόνο ξεχωριστά για το καθένα από τα επιμέρους διαθέσιμα μέσα.
Ορισμός
Ο όρος τηλεκπαίδευση (distance training), είναι σύνθετη λέξη και τα παράγωγα της είναι το
τηλέ (=μακριά) και την εκπαίδευση και περιγράφει την εκπαιδευτική διαδικασία ατόμων
που υλοποιείται από απόσταση, με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μέσω του διαδικτύου(e-learning). Στην παραδοσιακή εκπαίδευση απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία, στον
ίδιο χώρο, του εκπαιδευτή και του εκπαιδευομένου, σε αντίθεση με την εκπαίδευση από
απόσταση που δεν απαιτείται η φυσική παρουσία στον ίδιο χώρο των συμβαλλόμενων, οι
οποίοι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με κάποιο μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας,
είτε σύγχρονης είτε ασύγχρονης.
Ένας άλλος ορισμός της τηλεκπαίδευσης, πιο παιδαγωγικής διάστασης όπως τον ονομάζει o
Λιοναράκης (2001) είναι ο εξής: «είναι η εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μία ευρετική πορεία
αυτομάθησης και γνώσης».
Με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα άτομα (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι) έχουν την
δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευσης από απομακρυσμένες περιοχές
που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε συγκεκριμένο χώρο λόγω απόσταση, λόγω
εργασίας ή ακόμα και ειδικών περιπτώσεων (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες).
Η ευρεία ανάπτυξη της εκπαίδευσης από απόσταση τα τελευταία χρόνια έγινε λόγω των
πλεονεκτημάτων σε σχέση με την παραδοσιακή. Υπάρχει ελαχιστοποίηση του κόστους, ευελιξία στο χρόνο, κατάργηση των φυσικών εμποδίων, άμεση σύνδεση ατόμων οι οποίοι είναι
διασκορπισμένοι και γρήγορη μεταφορά γνώσης. Η εισαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
είτε ασύγχρονη είτε σύγχρονη είναι πλέον εφικτή στην χώρα μας. Πολλές είναι οι εφαρμογές και πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που παρέχονται σήμερα.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στην σύγχρονη εποχή, η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου,
μπορεί να λάβει χώρα με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το είδος και το περιεχόμενο του
προγράμματος, τις δυνατότητες των δύο πλευρών για χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών, το
κόστος κλπ. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι ( Κιουλάφας κ.α., 2008):
• Παραδοσιακή αλληλογραφία
• Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (ανταλλαγή e-mails)
• Οπτικοαουστικά μέσα (κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες κλπ.)
• Τηλεδιάσκεψη (Video-conference)
• Εικονικές Αίθουσες (Virtual classrooms)
Στο σημείο αυτό, σημαντικό είναι να αναφέρουμε τον διαχωρισμό που υπάρχει στην εκπαίδευση από απόσταση η οποία διακρίνεται σε δύο επίπεδα: στην σύγχρονη τηλεκπαίδευση και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.
Ορισμός σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Η Σύγχρονη Εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που γίνεται από απόσταση, με τη χρήση τεχνολογίας, σε πραγματικό χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταυτόχρονη συμμετοχή των
εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών, η αλληλεπίδρασή τους ώστε να μαθαίνουν τα ίδια
πράγματα, την ίδια στιγμή, χωρίς να βρίσκονται όμως απαραίτητα στον ίδιο χώρο. Κατά
την διάρκειά της μπορούν οι συμβαλλόμενοι να ανταλλάσσουν απόψεις και εκπαιδευτικό
υλικό και η εμπλοκή τους μπορεί να επιτευχθεί είτε στον ίδιο χώρο (τάξη εκπαιδευομένων),
είτε μέσω δικτύου ή διαδικτύου. (Παπά, 2009)
Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι η ανωνυμία μεταξύ των εκπαιδευομένων (όταν δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο), η μείωση εξόδων για την
παρουσία τους σε συγκεκριμένο χώρο, η καταγραφή των μαθημάτων και η ευχέρεια στη
συνεργασία των συμβαλλόμενων.
Επίσης, πιθανά πλεονεκτήματα είναι η πρακτικότητα, η ελαστικότητα στην απόκτηση γνώσεων και η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Όμως, παράλληλα με τα πλεονεκτήματα, που προαναφέρθηκαν υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, όπως η απουσία της
ζωντανής ή καλύτερα φυσικής επικοινωνίας, οι πολιτισμικές διαφορές, η έλλειψη ελέγχου
από τους συμμετέχοντες και ο υποβαθμισμένος εξοπλισμός.
Ορισμός ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή
των εμπλεκομένων. Οι εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να βρίσκονται στον ίδιο χώρο την
ίδια χρονική στιγμή. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μόνοι τους, τη χρονική στιγμή και
το εκπαιδευτικό υλικό που θέλουν να συλλέξουν. Θεωρείται πιο ευέλικτη από την σύγχρονη
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και στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση
και η Συνεργαζόμενη Εκπαίδευση. (Τηλεκπαίδευση, 2002)
Η Σύγχρονη και η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δεν είναι έννοιες αντίθετες. Αντίθετα, μπορούν να συμπληρώσουν η μία την άλλη.
Οι εκπαιδευόμενοι, αν και δε βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τον εκπαιδευτή, στην σύγχρονη
τηλεκπαίδευση, μπορούν να έχουν μαζί του φωνητική και οπτική επικοινωνία, δίνοντας αμεσότητα στην επαφή, εκμηδενίζεται το πρόβλημα της απόστασης και η εκπαίδευση παίρνει άλλη διάσταση. Όμως, κάθε συνεδρία πρέπει να καταγράφεται, ώστε οι ενδιαφερόμενοι
να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή και σε μελλοντικό χρόνο. Επιπλέον, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους εκπαιδευόμενους που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία, διευρύνοντας έτσι το κοινό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Καρνή, Κουράκη, 2010).
Σε συνέχεια της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης έρχεται η ασύγχρονη, η οποία μπορεί να ενισχύσει το έργο της πρώτης με ενημερώσεις, βιβλιογραφία, δυνατότητες για σχολιασμό και
συζήτηση όταν δεν μπορεί να γίνει αυτό σε πραγματικό χρόνο.
Τα τελευταία χρόνια, στην εκπαίδευση είναι όλο και πιο έντονη η απαίτηση για διαρκή αλληλεπίδραση, με συζητήσεις και εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν (λόγω περιορισμένου χρόνου) στην σύγχρονη τηλεκπαίδευση, γιατί η προτεραιότητά της είναι η διάλεξη. Σε αντίθεση, δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός στην ασύγχρονη, όπου μπορούν έχουν
πρόσβαση και οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι.
Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι προέκταση της παραδοσιακής διδασκαλίας, με συνεχώς ανοδική χρήση της από εκπαιδευτικούς και από εκπαιδευόμενους. Βέβαια, παρά τις διαφορές αυτών των δύο μορφών τηλεκπαίδευσης, δεν έχουν
βρεθεί διαφορές ως προς την αποτελεσματικότητά τους (Gunawardena & McIsaac, 2004).
Αντιθέτως, η μία συμπληρώνει την άλλη (Hrastinski, 2008).
Παράμετροι διαφοροποίησης
Στη συνέχεια αυτής της εργασίας, θα γίνει αναφορά στις παραμέτρους που διαφοροποιούν
την σύγχρονη και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και είναι ο χρόνος, η αλληλεπίδραση και ο
εξοπλισμός.
Η έννοια του χρόνου
Στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση σε αντίθεση με την ασύγχρονη, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να βρίσκονται στην εικονική τάξη σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
κάτι το οποίο είναι καταπιεστικό, δεσμευτικό και καθόλου βολικό για τον εργαζόμενο. Αυτό
γιατί μπορεί να υπάρχει διαφορά στην γλώσσα επικοινωνίας, στην ώρα ή και στις διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι (Bean, 2005), (Henry,
2004).
Μέχρι στιγμής, η παράμετρος του χρόνου βλέπουμε να ευνοεί την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Η «πίεση» χρόνου που υπάρχει στην σύγχρονη τηλεκ-
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παίδευση, μπορεί να λειτουργήσει θετικά, έτσι ώστε ο εκπαιδευτής να προετοιμάζεται καλύτερα και να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της εικονικής τάξης, με αποτέλεσμα το
μάθημα να μην είναι μια απλή εισήγηση (Horton, 2000). Επιπρόσθετα, δημιουργούνται περισσότερα κίνητρα στους εκπαιδευόμενους και έτσι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πιο
αποτελεσματική (Hrastinski, 2008).
Η έννοια της αλληλεπίδρασης
Στην σύγχρονη τηλεκπαίδευση, η κύρια προϋπόθεση είναι η ενεργοποίηση των συμμετεχόντων. Χωρίς αλληλεπίδραση, δεν δημιουργείται γνώση, επομένως δεν υπάρχει εκπαίδευση
(Gunawardena, Lowe & Anderson, 1997). Επομένως, η υπεροχή της σύγχρονης ως προς την
ασύγχρονη είναι η όποια μορφή αλληλεπίδρασης (Esteve et al, 2000). Η αμεσότητα και η
ανατροφοδότηση βοηθούν τη μάθηση και ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία (Halse,
2007). Υπάρχουν βέβαια, και αρκετά βοηθητικά εργαλεία και επιλογές, που ενισχύουν την
αλληλεπίδραση, που προσφέρονται από την εκάστοτε πλατφόρμα (Halse, 2007). Τα περιβάλλοντα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι δομημένα στη λογική των windows based software. Επομένως, βλέπουμε ότι διαθέτουν γραμμές μενού και εργαλείων, μια περιοχή εργασίας και άλλες παροχές. Κάποια από τα βασικά εργαλεία που βοηθούν την αλληλεπίδραση
είναι η χρήση μικροφώνου και ακουστικών, η κάμερα, η δημόσια ή ιδιωτική συνομιλία, τα
emoticons, η χρήση ασπροπίνακα, τα εργαλεία ένδειξης κατάστασης, η καταγραφή διαδικασίας, η χρήση τοπικής γλώσσας, η σύνδεση με ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και η δημιουργία εικονικών κόσμων και ψηφιακών ρόλων. Φυσικά, εκτός από την πολύ καλή χρήση του
εξοπλισμού, θα πρέπει ο εκπαιδευτής να είναι και πολύ καλά προετοιμασμένος και να έχει
ιδιαίτερες δεξιότητες όσον αφορά την διδασκαλία και την αλληλεπίδραση (Hofmann, 2004).
Η έννοια του εξοπλισμού
Στην σύγχρονη τηλεκπαίδευση απαιτείται υψηλό εύρος ζώνης και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο για να μην υπάρχουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, λόγω των απαιτήσεων στη μετάδοση φωνής, βίντεο και άλλων δεδομένων ταυτόχρονα. Τα διάφορα λογισμικά που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι εύκολα στην εγκατάσταση και
στη χρήση, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι και πιο πρόθυμα.
Συνήθως η πλατφόρμα είναι εγκατεστημένη σε ένα web server, οπότε ο καθένας μπορεί να
παρακολουθεί τα μαθήματα από ένα interface ή να εκπαιδεύσει από οπουδήποτε (Balbar &
Schwier, 2002). Ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι
η καταγραφή των μαθημάτων. Αυτό βοηθά τους εκπαιδευόμενους που μπορεί να απουσιάζουν σε κάποιο μάθημα και έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο, αλλά και σε αυτούς που ήταν στο μάθημα, αλλά θέλουν να το ξαναδούν. Επομένως, θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα στο χαρακτηριστικό αυτό, όντως πολύ σημαντικό για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ποιες οι παιδαγωγικές αρχές της παρουσίασης ενός μαθήματος
με την χρήση τηλεκπαίδευσης.
Για την παρουσίαση ενός μαθήματος με τηλεκπαίδευση, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε
ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος, που είναι μια γενική αναφορά των
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προθέσεων μας. Το επόμενο βήμα είναι οι αντικειμενικοί διδακτικοί στόχοι για το συγκεκριμένο μάθημα.
Οι στόχοι αυτοί με βάση το ταξινομικό σύστημα του Bloom μπορεί να είναι:
• Γνωστικοί. Οι στόχοι εδώ αφορούν νοητικές διαδικασίες και σχετίζονται με διάφορες επιδιωκόμενες συμπεριφορές του εκπαιδευόμενου που συνδέονται με γνώσεις,
θεωρίες και κατανόηση.
Ειδικότερα αφορούν :
• τη Γνώση
• την Κατανόηση
• την Εφαρμογή
• την Ανάλυση
• τη Σύνθεση
• την Αξιολόγηση
• Συναισθηματικοί. Οι στόχοι εδώ σχετίζονται κυρίως με στάσεις και συμπεριφορές.
Ειδικότερα αφορούν:
• την Πρόσληψη
• την Ανταπόκριση
• την Εκτίμηση αξιών
• την Οργάνωση αξιών
• τον Χαρακτηρισμό με βάση ένα σύστημα αξιών
• Ψυχοκινητικοί. Οι στόχοι εδώ περιγράφουν επιδιωκόμενες κινητικές δεξιότητες.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αφορά κυρίως τον γνωστικό και συναισθηματικό τομέα. Με
βάση αυτούς τους στόχους θα γίνει ο σχεδιασμός της τηλεκπαίδευσης σε σχέση με:
• το χρόνο
• τις εκπαιδευτικές τεχνικές
• τα εποπτικά μέσα
• το Εκπαιδευτικό υλικό
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές αλλά και τα εποπτικά μέσα έχουν άμεση συνάρτηση με τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της τηλεκπαίδευσης. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μαυροπίνακας στην εικονική τάξη. Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι η πρόβλεψη για ασκήσεις αυτοαξιολόγησης αλλά και αξιολόγησης.
Στην τηλεκπαίδευση χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά (computer assisted
instruction) που αυξάνουν το κόστος του προγράμματος. Επίσης, η ανάπτυξη μαθησιακών
πηγών (κυρίως databases) με χρήση Η/Υ (computer supported learning resources) είναι
μάλλον απαραίτητη σε ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση,
οτιδήποτε είδους λογισμικό, έχει απαιτήσεις όσον αφορά τη συγγραφή του, τα παιδαγωγικά και τεχνικά κριτήρια για την αξιολόγηση του αλλά και τα κριτήρια της εμφάνισής του.
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Όσον αφορά το έντυπο υλικό για την εκπαίδευση από απόσταση, εκτός των διδακτικών
σκοπών και στόχων, πρέπει να διακρίνεται εκτός των άλλων και από: (Βεργίδης, 1998),
(Κόκκος, 1998)
• Σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο
• Κατατμημένη παρουσίαση ύλης
• Πολλά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης
• Πολλές δραστηριότητες και ασκήσεις
• Πολλές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.
Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι το πρώτο και βασικότερο εργαλείο μάθησης για την εκπαίδευση από απόσταση συνιστά το εκπαιδευτικό υλικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, το
υλικό αυτό να έχει σχεδιαστεί και να παραχθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, αλλιώς,
στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι, ενώ στη χειρότερη θα
καταρρεύσει ολόκληρη η εκπαιδευτική διαδικασία (Αποστολάκης,2006).
Άτυπη μάθηση
Η άτυπη εκπαίδευση υπάρχει στην ζωή μας ως αίνιγμα. Μαθαίνουμε όλοι μας, καθ’ όλη
την διάρκεια του βίου μας ( γηράσκω αεί διδασκόμενος, Σόλων 638- 558 π.χ. περίπου ) με
διαφορετικό ρυθμό και σε διαφορετικά πλαίσια. Μελέτες αναφέρουν ότι μόνο το 20-30%
της μάθησης λαμβάνει μέρος εντός επίσημων προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενώ το υπόλοιπο 70-80% λαμβάνει μέρος σε ανεπίσημες μορφές όπως μέσα στον χώρο εργασίας , προσωπική ερευνά κ.λ.π. (Cross, 2006 σε Χρονοπούλου, 2011 :6). Έτσι στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας θα πρέπει να δοθούν δυνατότητες και προσοχή στην ανάπτυξη της μη
τυπικής μάθησης η οποία μπορεί να δώσει την δυνατότητα εξατομίκευσης της κατάκτησης
της γνώσης σε κάθε ένα ξεχωριστά σε όποιο μορφωτικό επίπεδο και να βρίσκεται.
Το σημερινό προφίλ των μαθητών
Οι μαθητές στη εκπαίδευση του σήμερα έρχονται σε επαφή με τους υπολογιστές πολύ νωρίς. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του παρατηρητηρίου για την κοινωνία της πληροφορίας, (ΚτΠ,2011,http://www.observatory.gr/) σε άτομα ηλικίας 16-24 ετών, το 85% χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, το 30% έχει λογαριασμό στο Facebook, ενώ ένα μικρό συγκριτικά ποσοστό 11% διατηρεί ιστολόγιο. Στα σημερινά πανεπιστήμια εισέρχονται όλο και
περισσότεροι εκπαιδευόμενοι που είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Οι σύγχρονοι σπουδαστές χρησιμοποιούν κατά κόρον το διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν μεταξύ
τους (Skype, Viber) , να ανταλλάξουν αρχεία, να ψυχαγωγηθούν (μουσική, ταινίες) , να πάρουν πληροφορίες, να ανακαλύψουν νέα γνώση, και να επιλύσουν προβλήματα που τους
θέτονται. Μπαίνοντας στα πανεπιστήμια γνωρίζουν εφαρμογές όπως τα wikis, τα blogs, τα
κοινωνικά δίκτυα που στηρίζονται στην ενεργό συνεργασία των χρηστών. (Χρονοπούλου,2011)

•
•
•

Πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)
Open- Meetings
Open-eclass (Course Management System) (κ.α.)
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Τα πλεονεκτήματα τους είναι ότι:
• Διατίθενται ελεύθερα
• Είναι Ανοικτού Κώδικα
• Δεν υστερούν σε σχέση με τα εμπορικά πακέτα
• Διατίθενται στην Ελληνική γλώσσα
Και κάποια πρόσφατα στατιστικά στοιχεία (2/2/2014 από το https://moodle.org/stats/ )
για το μέγεθος της κοινωνίας των πλατφόρμων , ενδεικτικά για το moodle:
• Χρήστες 67,705,213
• Καθηγητές, 1,155,563
• Μαθητές, 85,481,139
• Φόρουμ posts, 117,883,780
• Πηγές, 62,847,732
• Quiz ερωτήσεων, 168,585,683
Είναι τόσο ευρεία αναγνώριση ώστε θεσμοθετήθηκε ο όρος Πιστοποίησης Εκπαιδευτή
Moodle το 2006 (https://moodle.org/mod/wiki/view.php?pageid=1361)
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ΛΟ, ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα τον κύκλο του νερού
Μαυρουδή Χάρις
Εκπαιδευτικός, Μ.Ed.
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
xarisxara@hotmail.com
Περίληψη
Το εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι ΛΟ, αφορά τον κύκλο του νερού και απευθύνεται σε
μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Κίνητρο για την δημιουργία του αποτέλεσαν οι καταιγισμοί ιδεών των παιδιών που μετείχαν μαζί μου ως ερμηνεύτρια του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, σε εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα το νερό. Στόχος του παιχνιδιού είναι να προβληματίσει με ευχάριστο τρόπο τους παίκτες του, για τα σημεία που
εμφανίζεται το νερό πάνω στη Γη και πως αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μπορέσουν οι παίκτες να εντοπίσουν το πλήθος των κυκλικών διαδρομών
που μπορεί να κάνει μια σταγόνα νερού στον πλανήτη. Ο χώρος δράσης του παιχνιδιού
μπορεί να είναι είτε το σχολείο, ως συμπληρωματικό εργαλείο διδασκαλίας, είτε ο χώρος
κατοικίας των παικτών εμπλέκοντας στη διαδικασία τους ενηλίκους που ζουν μαζί με τα
παιδιά. Ο τρόπος οργάνωσης και των γραφιστικών επιλογών του παιχνιδιού, βασίζεται στην
αποκαλυπτική μάθηση και τις θεωρίες γύρω από αυτή.
Λέξεις - κλειδιά: ψηφιακό παιχνίδι, κύκλος του νερού, ανακαλυπτική μάθηση, πολλαπλές
νοημοσύνες Gardner, εργαλείο μάθησης, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, εκπαιδευτικός, ασύγχρονη διδασκαλία
Εισαγωγή
Ο εκπαιδευτικός στο σχολείο της ελληνικής κοινωνίας στις μέρες μας πέρα των δυσκολιών
οφείλει να διατηρήσει το ρόλο του απέναντι στους μαθητές του. Με ποιό τρόπο θα μπορούσαμε οι εκπαιδευτικοί να ενισχύσουμε την προσπάθεια των συναδέλφων μας. Ο εμπλουτισμός των εργαλείων μάθησης θεωρώ οτι είναι μια ελπιδοφόρα και ενισχυτική πράξη στο έργο τους. Το παρόν παιχνίδι αποτελεί πόνημα διπλωματικής στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση" με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Μεϊμάρη.
Πέρα των αλλαγών που μπορούν να προκύπτουν σε μια κοινωνία ο Huizinga (1989) πρώτος
φαίνεται να σημειώνουμε ότι «το παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον πολιτισμό». Το παιχνίδι σε αντίθεση με τον πολιτισμό δεν απαιτεί από τον άνθρωπο την ένταξη του σε κοινωνικό σύνολο, ώστε να υπάρξει μέσα στη ζωή του. Ο κ. Αντωνιάδη (1994), σημειώνει τη διαχρονική αξία του παιχνιδιού στην καθημερινότητα του ανθρώπου ανά τους αιώνες, όπως
απεικονίζεται σε έργα καλλιτεχνών. Οι ανακαλύψεις του παιδιού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς είναι σε θέση να καθορίσουν την ανάπτυξη και
την διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Η ανακάλυψη είναι προσωπική ευτυχία και όχι
αποτέλεσμα μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας όπως παρουσιάζεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς εκπαιδεύει τα παιδιά από νεαρή ηλικία να μάχονται τα όρια του εαυ-
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τού τους, με στόχο να πετύχουν στόχους που θα τους ανεβάσουν κυρίως μέσα στον κοινωνικό ιστό και όχι στην εσωτερική τους ευτυχία.
Σημείο σταθμός στον τρόπο ζωής του ανθρώπου αποτελεί η τεχνολογική επανάσταση. Η κ.
Γρίβα (1987), αναφέρει τις αρνητικές επίσης επιπτώσεις που μπορεί κάλλιστα να έχει ο συγκερασμός των κοινωνικών συνθηκών που ακολούθησαν την τεχνολογική επανάσταση και η
αλόγιστη χρήση των μέσων που αυτή προσφέρει στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες. Η
αδράνεια στην οποία οδηγούνται τα παιδιά μέσα από αυτό τον τρόπο ζωής σε συνάρτηση
με την πληθώρα εικόνων μέσω της τηλεόρασης και ψηφιακών παιχνιδιών που έχουν στη
διάθεσή τους, διαμορφώνουν ένα πρόσφορο έδαφος για αρνητικές συνέπειες στην ψυχοσωματική εξέλιξη και ισορροπία των παιδιών.
Ακρογωνιαίος λίθος κάθε μάθησης θεωρείται η δημιουργία κινήτρου για μάθηση. Ως κίνητρο ορίζεται από τη γνωστική ψυχολογία «η προθυμία του μαθητή να αφιερωθεί παρατεταμένα στην ενασχόληση με μια νέα περιοχή μάθησης» (DiSessa, 2000, αναφέρεται στον
Gee, 2003, σελ 3). Συνεπώς μια από τις βασικές συνιστώσες του κινήτρου μάθησης είναι η
αφοσίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα και με μεγάλη διανοητική ένταση στο αντικείμενο
μάθησης, η οποία σε συνδυασμό με την διαπιστωμένη μακροχρόνια και απόλυτη αφιέρωση
των παιδιών στα ηλεκτρονικά παιχνίδια ανοίγει το δρόμο για τη χρήση των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών ως μέσων μάθησης. Το κίνητρο για μάθηση πολλαπλασιάζεται από τα διάφορα
χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών όπως η οπτικοποίηση, ο πειραματισμός και η
δημιουργικότητα, τα οποία συνδέονται με την ενεργοποίηση της περιέργειας ως αποτέλεσμα της χρήσης φαντασίας, καινοτομίας και πολυπλοκότητας. Επιπλέον, απαιτούμενες δεξιότητες για την επιτυχή διεξαγωγή του παιχνιδιού θεωρούνται η λογική, η μνήμη και η φαντασία. Άλλοι παράγοντες που επιδρούν θετικά στη διαδικασία της μάθησης και αναπτύσσονται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι η ενίσχυση των μνημονικών ικανοτήτων, η δημιουργία νοερών αναπαραστάσεων, η αύξηση της ικανότητας και ο εμπλουτισμός των
στρατηγικών για επίλυση προβλημάτων, οι ικανότητες αντίληψης του χώρου κλπ., ενώ γενικά συνδέονται οι ικανότητες που αποκτούνται κατά την ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια με τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι σύγχρονοι άνθρωποι στα πλαίσια της
μεταμοντέρνας κοινωνίας (Shaffer, 2006).
Το εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι, ΛΟ, ξεκίνησε ως ιδέα γεφύρωσης του ψηφιακού με τον
αναλογικό κόσμο κατασκευών των παιδιών. Είναι ένα ψηφιακό παιχνίδι όπου όλα τα γραφιστικά του είναι ψηφιοποιημένες κατασκευές από υλικά που μπορούν τα ίδια τα παιδιά
να τα βρουν στο εργαστήριο τους. Στόχος είναι να προβληματίσει τα παιδιά και να τα κινητοποιήσει ώστε να γεννήσουν προβληματισμούς για τον τρόπο δημιουργίας ψηφιακών εικόνων.
Πέρα της προσαρμογής τους στις τεχνολογικές εξέλιξης, οι πολίτες μιας κοινωνίας οφείλουν
να βιώνουν περιβάλλοντα στα οποία μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες που τους κάνουν
ικανούς να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να τις κατανοούν και να τις αξιολογούν. Η
μάθηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή των μαθητών μέσα από πρακτικές δραστηριότητες, συνεργασία και συζήτηση. Το θέμα του εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού επιλέχτηκε μέσα από την προσωπική εμπειρία που είχα ως ερμηνεύτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέμα τον κύκλο του νερού στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Οι ιδέες
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των παιδιών για το πόσοι διαφορετικοί κύκλοι του νερού μπορούν να υπάρχουν πάνω στον
πλανήτη μας αποτέλεσαν και το λόγο που αισθάνθηκα την ανάγκη να ξεκινήσω και τελικά
να δημιουργήσω αυτό το παιχνίδι.
Το παιχνίδι του ΛΟ είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτελέσει είτε ένα ατομικό είτε ένα ομαδικό παιχνίδι για όλη την τάξη. Παρά την απουσία επιλογής αριθμού παικτών, την ανυπαρξία
μηχανισμού καταχώρηση βαθμού επιτυχίας του κάθε παίκτη μιας και την σχετική ελευθερία του χρόνου επίλυσης των προβλημάτων καθώς δεν υπάρχει καν χρονομέτρηση της κάθε
επίδοσης, βασική του επιδίωξη του παιχνιδιού από το σχεδιασμό του ακόμα είναι η καλλιέργεια ομαδικότητας και συνεργασίας στους παίκτες του. Το κύριο χαρακτηριστικό του
που ενισχύει αυτόν το στόχο του παιχνιδιού είναι ο προβληματισμός που θέλει να γεννήσει
στα παιδιά καθώς επίσης και η ύπαρξη σε όλες τις εφαρμογές, του κουμπιού που αφορά
τους ενήλικες. Επιλέγοντας το συγκεκριμένο κουμπί του παιχνιδιού στην οθόνη εμφανίζεται
κείμενο, διαφορετικό σε κάθε εφαρμογή αλλά και σε κάθε στάδιο όλων των εφαρμογών,
που παροτρύνει παιδιά και ενήλικες να εμπλακούν άλλοτε σε ένα παιχνίδι ανοικτών ερωτήσεων συναφές με το θέμα που διαπραγματεύεται η εφαρμογή που το επιλέξανε, άλλοτε
να αναζητήσουν πληροφορίες σε κάποια πηγή όπως η βιβλιοθήκη η το διαδίκτυο και άλλοτε πάλι να πραγματοποιήσουν κάποια δράση ως ομάδα είτε ένα κινητικό παιχνίδι είτε κάποια κατασκευή και πολλά αλλά.
Σκοπός λοιπόν του ΛΟ είναι να μπορέσουν αναλογικά υλικά να αποτελέσουν το περιβάλλον
ενός ψηφιακού παιχνιδιού μέσα από το οποίο οι παίκτες θα παροτρύνονται να αναπαράγουν τις καταστάσεις που παρακολουθούν σε αυτό μέσα στο περιβάλλον που ζουν και κινούνται. Σε μια εποχή όμως, που τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παίζουν παιχνίδια που
απεικονίζουν απόλυτα τις τρεις διαστάσεις του χώρου είναι ιδιαίτερα δελεαστικό να δομηθεί ένα διδιάστατο περιβάλλον από εικόνες απεικόνισης του ρεαλιστικού με υλικά τα οποία
αυτόνομα δεν παραπέμπουν σε αυτά.
Τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού παιχνιδιού ΛΟ σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας και
διάδρασης του με τους παίκτες βασίζονται στις αρχές που διέπουν τη διαθεματικότητα
σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2002), στην αρχή της παιδοκεντρικότητας, την αρχή της
αυτενέργειας, την αρχή της συνδιερεύνησης, την αρχή της παροχής πληροφοριών και την
αρχή της ολιστικής προσέγγισης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιλέχτηκε ως τρόπος κίνησης
του παίκτη μέσα στο παιχνίδι είναι σε μη γραμμική λογική με στόχο τη δημιουργία αισθήματος ενός περιηγητή στο φυσικό περιβάλλον, ο παίκτης δηλαδή μπορεί να επιλέξει ελεύθερα την σειρά των εφαρμογών που θα παίξει. Η έννοια του χρόνου ορίζεται από την εκάστοτε φυσική κατάσταση του νερού. Σε όποια εφαρμογή το νερό αλλάζει μορφή χωρίς την
παρέμβαση του παίκτη αυτό από μόνο του αποτελεί ένα χρονόμετρο για τον παίκτη, όπως
στις εφαρμογές του βουνού όπου το νερό τις βροχής ή του χιονιού ανάλογα, γεμίζει την
σπηλιά, οι παίκτες θα πρέπει να κάνουν τις κινήσεις τους μέχρι πριν το νερό φτάσει στα αντικείμενα που υπάρχουν ως εμπόδια μέσα στο ποτάμι. Αυτή είναι η μοναδική τεχνική χρονικού περιορισμού που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι του
.
Επιπροσθέτως, ο τρόπος διαχείρισης της διάδρασης του παίκτη με την οθόνη διαφέρει από
εφαρμογή σε εφαρμογή. Χαρακτηριστικά, στην εφαρμογή του δέντρου που υπάρχει στο
κεντρικό menu, ο παίκτης κινεί τον ήρωα Λο με τα βέλη του πληκτρολογίου, ενώ στην ε_________________________________________________________________________________________________________
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φαρμογή που είναι στην ενότητα των πολυκατοικιών ο παίκτης όταν πρέπει να βρει τη
διαρροή χρησιμοποιεί το ποντίκι απευθείας και όταν πρέπει να συνδέσει το σωλήνα ύδρευσης από το υδραγωγείο στο σπίτι χρησιμοποιεί το ποντίκι για να πατήσει τις επιλογές
που έχει στην οθόνη του ώστε να κινήσει το αντικείμενο που επιθυμεί.
Σενάριο παιχνιδιού
Μέσα σε περιβάλλον, ανάμεσα σε ένα βουνό, μια ξύλινη κατοικία, μια βάρκα, μια πολιτεία
από πολυκατοικίες και ένα παράξενο δέντρο μπορεί ο παίκτης να ξεκινήσει ελεύθερα να
επιλέγει το δρόμο της ανακάλυψης μιας σταγόνας. Επιλέγοντας καθένα από αυτά τα στοιχεία ο παίκτης μπαίνει μέσα σε ένα άλλο περιβάλλον που είναι σχετικό με την επιλογή της
εικόνας που έχει ήδη κάνει.
Μια σταγόνα νερού από πλαστελίνη μας λέει την ιστορία της. Η σταγόνα είναι εύπλαστη
και είναι εύκολο να αλλάξει τη μορφή της όπως συμβαίνει και με το νερό. Την ιστορία
φτιάχνει ο εμπλεκόμενος με αυτή, ο ίδιος ο παίκτης και δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, όπως και ο αέναος κύκλος του νερού .
Μέσα σε ένα βουνό τι θα μπορούσε να υπάρχει; Ποιος είναι ο τρόπος που μπορεί να αποθηκεύσει μέσα του ένα βουνό τη βροχή ή το χιόνι; Αν κάποιος επιλέξει το βουνό μπορεί να
ακολουθήσει την ιστορία του σύννεφου, που άλλοτε φέρνει τη βροχή και άλλοτε το χιόνι.
Και στις δύο εφαρμογές αυτής της πίστας συναντάμε το νερό. Το νερό που φεύγοντας από
το βουνό κυλά σε ένα μικρό ποταμό. Το ζητούμενο για τον παίκτη του παιχνιδιού είναι να
επέμβει και να αλλάξει την αναμενόμενη εξέλιξη της ιστορίας, αν ο παίκτης δεν είχε εμπλακεί σε αυτή. Στο ποτάμι μέσα υπάρχουν τρία εμπόδια . Όποιο από αυτά και εάν συναντήσει
το νερό καθώς κυλά, η ροή του θα εκτραπεί και η περιοχή θα πλημμυρίσει. Εάν όμως ο παίκτης καθαρίσει το ποτάμι, η λίμνη θα γεμίσει με νερό και το ψάρι της θα ευτυχήσει.
Αν ο παίκτης επιλέξει να δει την ιστορία να ξεδιπλώνεται ακολουθώντας την εφαρμογή της
βάρκας, μπορεί να ακούσει την ιστορία από έναν ψαρά που μέσα στο πέλαγο αντιλαμβάνεται καθημερινά την εξάτμιση του νερού με τη βοήθεια του ήλιου. Αν ασχοληθεί με την εφαρμογή που παρουσιάζει ένα χιονισμένο νησί θα ψάξει να βρει ένα τρόπο για να πάει
σπίτι της μια γυναικεία φιγούρα και παρατηρώντας τις κινήσεις ενός ψαριού το μάτι του
θα διαπεράσει τον φλοιό της γης και θα παρακολουθήσει τη διαδρομή του νερού που εισχωρεί στο έδαφος και καταλήγει στη μεγάλη λεκάνη νερού, τη θάλασσα. Ο ναύτης είναι ο
ήρωας που παρά την εμπειρία του μέσα στη θάλασσα δεν μπορεί να στεγνώσει τη μπλούζα
του μια μέρα με συννεφιά, γι’ αυτό και ζητάει τη βοήθεια από τον παίκτη, που έχει τη δυνατότητα να μετακινήσει τα σύννεφα από τον ουρανό και να λάμψει ο ήλιος στον κόσμο
που ζει ο ψαράς. Αντιστοίχως ο παίκτης για να βοηθήσει τη γυναικεία φιγούρα να φτάσει
στον προορισμό της, θα πρέπει να λιώσει το χιόνι που έχει καλύψει όλο το νησί. Ο παίκτης
ξάφνου αποκτά δύναμη σα να είναι όχι ένας αλλά πολλοί εργαζόμενοι που καθαρίζουν το
χιόνι. Μα το πιο σημαντικό είναι να επιλεχθεί το κατάλληλο εργαλείο ανάμεσα από τέσσερα (αλάτι, ζάχαρη, φαράσι, σκούπα). Όταν πια ο παίκτης επιλέξει να δει την ιστορία του
νερού με τα μάτια ενός ψαριού, αυτό με τη σειρά του τον κατεβάζει στον βυθό για να δει
πως φτάνει το νερό μέσα από τη γη. Ο παίκτης παρατηρεί τα υπόγεια νερά με στόχο να
βοηθήσει το ψάρι.
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Με ποιο τρόπο όμως μπορεί να φτάσει το νερό μέσα στο σπίτι; Αυτός είναι προβληματισμός που θέτει το παιγνίδι μέσα από τις εφαρμογές που μπορεί ο παίκτης να βρει επιλέγοντας το περιβάλλον των πολυκατοικιών. Η σταγόνα Λο, είναι εκεί και ζητάει ευθέως τη βοήθεια των παικτών. Τη μια την συναντάμε σε μια λίμνη να ψάχνει το δρόμο ανάμεσα σε πολλές σωλήνες για να χωθεί στο εσωτερικό του σπιτιού. Στην άλλη επιλογή ο ουρανός ρίχνει
τη βροχή, κάποιες σταγόνες εγκλωβίζονται σε ένα υδραγωγείο μα δεν βρίσκουν το σωστό
σωλήνα για να ελευθερωθούν, να κινηθούν και να μπουν μέσα το σπίτι. Μα δεν είναι μόνο
αυτά τα δύο υπάρχει και η σταγόνα που έρχεται με αυτοκίνητο στο σπίτι και για την ακρίβεια, με ένα βυτιοφόρο. Τι μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα σπίτι και να χάνει το νερό του
χωρίς να χάνει να υπάρχει λόγος; Ο παίκτης πάει να βοηθήσει την ένοικο του σπιτιού με τη
δεξαμενή και γίνεται υδραυλικός μιας και ψάχνει τις σωλήνες του σπιτιού για να βρει που
χάνεται το νερό.
Το νερό με τις σταγόνες του όμως, δεν είναι μόνο για να δίνει ζωή στον άνθρωπο αλλά και
σε ολόκληρη τη φύση. Μέσα στη φάρμα, το ξύλινο σπίτι η ιστορία της σχέσης του νερού με
τα φυτά ανοίγει τις σελίδες της. Ο παίκτης βοηθά στη συναρμολόγηση ενός λουλουδιού μα
και ενός δέντρου, ώστε να μπορέσουν μόνα τους να βρουν νερό. Για αυτό το λόγο τα μάτια
του παίκτη μπορούν να δουν την τομή του εδάφους με τα νερά να κυλούν. Όταν λοιπόν τα
φυτά σχηματιστούν, παίρνουν νερό που βρίσκεται μέσα στη γη με τις ρίζες τους, ένα μέρος το κρατούν μέσα τους για να αναπτυχθούν και το υπόλοιπο το αφήνουν να φύγει στον
αέρα μέσω της διαπνοής .
Είναι όμως και ένα περιβάλλον που μπορεί η σταγόνα Λο να πει ολόκληρη την ιστορία της.
Ο Λο κινείται με τη βοήθεια του παίκτη μπροστά, πάνω και κάτω. Πίσω δεν μπορεί να πάει
γιατί η βαρύτητα δεν του το επιτρέπει. Το νερό περνάει από τέσσερα μέρη, από τα σύννεφα ψηλά στον ουρανό, με μια βροχή περπατάει πάνω στη Γη και κυλάει δίπλα σε ένα ποτάμι, μα όταν δει δέντρο ή φυτό μπορεί εάν θέλει από τις ρίζες του να μπει και μέσα του να
βρεθεί. Όταν όμως καταλήξει στη θάλασσα, ο ήλιος θα το ζεστάνει και πάλι θα ανέβει στον
ουρανό. Σε όλο αυτό το δρόμο ο Λο ψάχνει 4 γράμματα για να φτιάξει τη λέξη νερό. Μόλις ο παίκτης βοηθήσει το Λο να γράψει νερό, θα ποτίσει το μαγικό δέντρο με τα ξερά
φύλλα και τότε αυτό τα φύλλα του θα πρασινίσει.
Σύμφωνα με όσα προαναφέρονται το παιχνίδι του ΛΟ μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία
ψηφιακών παιχνιδιών που φέρουν τον τίτλο toy. Η διαφορά του είναι ότι ανοίγεται μπροστά στους παίκτες του με απόλυτη ελευθερία και δεν τους αναγκάζει να ακολουθήσουν μια
προκαθορισμένη πορεία από τον σχεδιαστή του ώστε να φέρουν σε πέρας την αποστολή
τους.
Η διαδρομή των παικτών μέσα στο παιχνίδι είναι μια περιπλάνηση που θυμίζει αρκετά την
επίσκεψη σε ένα χώρο, όπου το άτομο μπορεί να εκφραστεί και να ανακαλύψει νέα στοιχεία ή να καλλιεργήσει περισσότερο δεξιότητες και γνώσεις που ήδη διαθέτει. Αντίστοιχο
περιβάλλον είναι και αυτό του μουσείου. Η επιλογή του τρόπου περιήγησης των παικτών
μέσα στο παιχνίδι λοιπόν έγινε σύμφωνα με τις νεότερες θεωρίες σχεδιασμού του εκθεσιακού χώρου μουσείου όπου, στην παρούσα φάση τυγχάνει να είναι και διαδραστικό λόγω
της ψηφιακής του φύσης. Σύμφωνα με παλαιότερες θεωρίες η περιήγηση μέσα σε ένα
μουσείο θα έπρεπε να γίνει με συγκεκριμένη φορά μέσα στο χώρο, από δεξιά προς τα αρι_________________________________________________________________________________________________________
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στερά και η επιλογή των αιθουσών θα έπρεπε να είχε μια νοηματική αλληλουχία. Οι νεότερες θεωρίες και πρακτικές θέλουν τα μουσεία ανοικτά στο κοινό τους παρέχοντας τους τη
δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής στο τρόπο κίνησης τους μέσα στο εκθέματα. Η αντίληψη που ήθελε τον επισκέπτη να υποχρεούται να δει όλα τα εκθέματα ενός μουσείου και
μετά να αποχωρήσει από αυτό έχει εγκαταλειφθεί. Τα κίνητρά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος πριν μπει σε ένα μουσείο καθώς και τα νέα που μπορεί να αποκτήσει κατά την παραμονή του μέσα σε αυτό, είναι ο χάρτης πλοήγησης του μέσα στο χώρο του μουσείου. Με
τον ίδιο τρόπο επομένως, επιλέχτηκε να σχεδιαστεί και στη συνέχεια να δημιουργηθεί το
παιχνίδι του ΛΟ .
Επιδίωξη όμως κάθε μουσείου όπως και των ψηφιακών παιχνιδιών είναι να υπάρχουν μέσα
σε αυτά στοιχεία που να κινητοποιούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών ή παικτών τους να
επανέλθουν σε αυτά. Τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται το παιχνίδι ΛΟ για να κερδίσει
το ενδιαφέρον των παιδιών για να θελήσουν να επανέλθουν σε αυτό μετά την πρώτη τους
επαφή είναι τα εξής: η απουσία χρονικών περιορισμών σε μορφή χρονομέτρου, η ελευθερία επιλογής εφαρμογής, η δυνατότητα άπειρων προσπαθειών μέχρι την επιτυχή επίλυση
του προβλήματος της κάθε εφαρμογής, ο άμεσος λόγος των ηρώων που συναντώνται μέσα
στο παιχνίδι, η μουσική επένδυση του παιχνιδιού και τέλος - η αισθητική των εικόνων από
υλικά που είναι ιδιαίτερα πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει και τα ίδια τα παιδιά στις κατασκευές τους.
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«Στο κάτω – κάτω της γραφής». Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη δημιουργική γραφή με
τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην Α τάξη γενικού λυκείου.
Λάζου – Μπαλτά Καλυψώ
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02
kalypsodj@yahoo.gr
Περίληψη
Αντικείμενο της εισήγησης αυτής αποτελεί η παρουσίαση μιας διδακτικής πρότασης, που
αποπειράται την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης,
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα εικονικό εργαστήριο δημιουργικής
γραφής, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Α Τάξης του Γενικού Λυκείου και
λειτουργεί συμπληρωματικά προς το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,
υπηρετώντας τους παιδαγωγικούς και διδακτικούς στόχους του Νέου Λυκείου. (ΦΕΚ
193/17-09-2013). Το σεμινάριο αυτό φιλοδοξεί, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις εφαρμογές των ΤΠΕ, να ενθαρρύνει , στο πλαίσιο της αυτόνομης μάθησης (Moore, 1993)
τους εφήβους, ώστε να καλλιεργήσουν τη δημιουργική σκέψη και τη φαντασία τους και με
όχημα το προσωπικό τους βίωμα να κατανοήσουν το σύνθετο αισθητικό και κοινωνικό φαινόμενο της λογοτεχνίας. Παράλληλα χάρη στη συνεργατική δράση ευελπιστεί να τους εξασκήσει στη λογοτεχνική κριτική και στη συνεργατική λογοτεχνική γραφή και μέσω αυτών να
τους βοηθήσει να αντιληφθούν ότι αποτελούν μέλη μιας δυναμικής κοινότητας αναγνωστών. Τέλος με τη διασκευή του λογοτεχνικού κειμένου σε θεατρικό σενάριο, επιδιώκει να
καταδείξει τον πρωτεϊκό χαρακτήρα της λογοτεχνίας.
Λέξεις-κλειδιά : Δημιουργική γραφή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τεχνολογίες πληροφορίας
κι επικοινωνίας, Λογοτεχνία Α τάξης γενικού λυκείου, βίωμα, θεατρική διασκευή.
Εισαγωγή
Τόσο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση όσο και τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής αποτελούν
εκπαιδευτικές πρακτικές που απευθύνονται πρωτίστως στους ενήλικες. Οι καθημερινά αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας για νέες και ειδικές γνώσεις και
δεξιότητες σε συνάρτηση με την αδυναμία των συμβατικών μορφών εκπαίδευσης να καλύψουν τις ανάγκες αυτές οδήγησαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο επίκεντρο του σύγχρονου ενδιαφέροντος (Μουζάκης, 2006). Η πρόοδος των τεχνολογιών πληροφορίας κι επικοινωνίας συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα σεμινάρια
δημιουργικής γραφής διοργανώνονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (πανεπιστήμια, ΕΚΕΒΙ, εκδοτικούς οίκους). Τα σεμινάρια αυτά, εξ αποστάσεως στην πλειοψηφία τους,
απευθύνονται σε ενήλικες, δυνάμει συγγραφείς και φιλοδοξούν να καλύψουν ποικίλες ανάγκες, να ικανοποιήσουν καλλιτεχνικές ανησυχίες αλλά και να λειτουργήσουν ακόμη κι ως
εναλλακτικές μέθοδοι ψυχοθεραπείας (Καραγιάννης,2011).
Το εξ αποστάσεως σεμινάριο δημιουργικής γραφής για μαθητές και μαθήτριες της Α τάξης
του Γενικού Λυκείου, με τίτλο «στο κάτω – κάτω της γραφής» συνεπώς αντιμετωπίζει την
πρόκληση να προσαρμόσει στους ορίζοντες της δημιουργικότητας των εφήβων δύο πρακτι-
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κές που μοιάζουν να απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αρωγοί του στην προσπάθεια αυτοί στέκονται τόσο το περιεχόμενο των νέων αναλυτικών προγραμμάτων (ΦΕΚ
1562/27-06-2011) αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας, όσο και πρακτικά ζητήματα, που απορρέουν από τις αδυναμίες του τυπικού παιδαγωγικού πλαισίου.
Αρχίζοντας από το τελευταίο, το ασφυκτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, η
ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου για δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις, λόγω του εξετασιοκεντρικού συστήματος του Λυκείου, ταλανίζει κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού
έτους τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους προκαλεί άγχος και κόπωση. Τέτοιες συνθήκες
αντενδείκνυνται για την ευδοκίμηση της έμπνευσης και την ανάπτυξη των καλλιτεχνικών
δεξιοτήτων, οι οποίες και απαιτούν ηρεμία, συγκέντρωση, περίσσια χρόνου και καλή διάθεση. Το εξ αποστάσεως σεμινάριο σε ψηφιακό περιβάλλον δύναται να καταστεί για
τον/την έφηβο ένα εικονικό «δικό του δωμάτιο», για να θυμηθούμε τη Virginia Woolf,
στους κόλπους του οποίου ασκείται στο δημιουργικό γράψιμο, όταν το επιθυμεί, χωρίς την
υποχρέωση της φυσικής του/ της παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.
Αφετέρου ο προσδιορισμός του όρου «δημιουργική γραφή» ως το είδος εκείνο της λογοτεχνικής κατά βάση παραγωγής που εστιάζει λιγότερο στον πληροφοριακό και περισσότερο
στον κειμενικό χαρακτήρα της γλώσσας (Καραγιάννης: 2011) αιτιολογεί την αυξανόμενη
βαρύτητα που αποδίδουν σ’ αυτήν τα νέα προγράμματα σπουδών ως δραστηριότητα χρήσιμη για την εμπέδωση της λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας. Στο πλαίσιο των
ανανεωμένων μαθησιακών στόχων η δημιουργική γραφή συγκαταλέγεται στις δεξιότητες
εφαρμογής της δημιουργικής κι ευέλικτης γνώσης (Δημητρακοπούλου, 2001) και της επίλυσης προβλημάτων. Ο μαθητής και η μαθήτρια, καθώς ασκείται στη δημιουργική γραφή,
αυτενεργεί, επιδίδεται σε σύνθετες, γλωσσικές δραστηριότητες, που χρήζουν ανάπτυξης
και καλλιέργειας κριτικής σκέψης και προσφέρουν, χάρη στη δυναμική της ενσυναίσθησης
τη δυνατότητα της ενεργητικής αντίληψης της πολυπλοκότητας της λογοτεχνικής παραγωγής.
Η εισήγηση δεν προχωρά στην αναλυτική περιγραφή του όλου εγχειρήματος, παραθέτοντας αναλυτικά φύλλα εργασίας και επιμέρους ασκήσεις και δραστηριότητες. Δεν εστιάζει
στο αναλυτικό περιεχόμενο κάθε θεωρητικής υποενότητας του παρεχόμενου γνωστικού
υλικού, ούτε εκθέτει τις βιβλιογραφικές πηγές της προέλευσής του. Φιλοδοξεί να περιγράψει αδρομερώς το όλο εγχείρημα, προσδιορίζοντας τις αρχές λειτουργίας του, να αναδείξει
τις δυνατότητές του, τους στόχους που αυτό μπορεί να υπηρετήσει, καθώς και τη συμβολή
του στο λογοτεχνικό εν γένει, στον ψηφιακό αλλά και στον κριτικό γραμματισμό των μαθητών και μαθητριών της Α τάξης γενικού λυκείου.
Στόχοι
Το εξ αποστάσεως σεμινάριο δημιουργικής γραφής δε στοχεύει να παράγει εφήβους συγγραφείς κατά το πρότυπο των ενηλίκων ούτε να προσφέρει τυποποιημένες συνταγές συγγραφικής επιτυχίας. Επιδιώκει να αποτελέσει εκπαιδευτική πρακτική που προάγει τη δημιουργικότητα των εφήβων ως μια γνωστική δεξιότητα σύνδεσης και σύνθεσης δεδομένων,
που ενεργοποιεί τη φαντασία, προϋποθέτει την πρόκληση και οδηγεί μέσα από το μετασχηματισμό και την ανατροπή στην αναδόμηση και την καινοτομία.
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Στους στόχους του σεμιναρίου συγκαταλέγονται επίσης η διεύρυνση των οριζόντων πρόσληψης κι ερμηνείας λογοτεχνικών κειμένων από μέρους των εφήβων και η αξιοποίηση του
προσωπικού τους βιώματος ως οχήματος για την διερεύνηση του χώρου της λογοτεχνικής
δημιουργίας και της λογοτεχνικής κριτικής. Η ενεργητική και βιωματική μάθηση συνιστά
πρωταρχικό παράγοντα της προσωπικής ανάπτυξης των εφήβων (Ψυχάρης, 2010). Το συγκεκριμένο σεμινάριο φιλοδοξεί να βοηθήσει το μαθητή / τη μαθήτρια να επιλέξει το προσωπικό βίωμα και το συναίσθημα που το συνοδεύει και να το επεξεργαστεί συνειδητά, ώστε να το μετατρέψει σε παραγόμενο προσωπικό λόγο (γλωσσικό, πολυτροπικό ή ακόμη και
υπερκειμενικό), ο οποίος να διεκδικεί μάλιστα κι αισθητικές αξιώσεις.
Οι μαθητές κι οι μαθήτριες αναπτύσσουν δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, διευρύνουν το γνωστικό τους ορίζοντα στο πεδίο της λογοτεχνικής πρόσληψης και κοινωνικοποιούνται ψηφιακά και συνεργατικά. Γίνεται προσπάθεια συνεπώς να καλλιεργηθεί η αισθητική αγωγή των εφήβων, ώστε να κατακτήσουν ολιστικά τη λογοτεχνία, τόσο στο θεωρητικό της υπόβαθρο (σχολές, ρεύματα, εκφραστικά μέσα με έμφαση στα αφηγηματικά
χαρακτηριστικά και στα σχήματα λόγου, την ιστορία της Νεοελληνικής και της Ευρωπαϊκής
Λογοτεχνίας), όσο και στο στάδιο της παραγωγής της (καλλιέργεια δεξιοτήτων εφαρμογής
της θεωρητικής γνώσης). Η ανάγνωση, επεξεργασία, η συγγραφή, διασκευή και κριτική αυτόνομων και πρωτότυπων κειμένων υπηρετεί την αυτοπραγμάτωση των εφήβων, οδηγώντας τους από την υπέρβαση της αποσπασματικής ερμηνείας του λογοτεχνικού φαινομένου, στην καθολική σύλληψη και ερμηνεία του φαινομένου της ζωής. Αυτό συμβαίνει, γιατί
η δυναμική λογοτεχνική ανάγνωση και ερμηνεία επιτρέπει στον έφηβο να συνειδητοποιήσει τον τρόπο σκέψης και τους κώδικες αξιών της εποχής και της κοινωνίας του, υπό το πρίσμα των οποίων εξάλλου προσεγγίζονται και (επαν)ερμηνεύονται τα λογοτεχνικά κείμενα.
Πολύτιμη προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων της συνεργατικής
μάθησης, που εν προκειμένω θεραπεύεται χάρη στην καλλιέργεια των αντίστοιχων δεξιοτήτων του ψηφιακού γραμματισμού.
Η συμβολή των ΤΠΕ
Η δημιουργική γραφή ειδικά χάρη στη χρήση των ΤΠΕ αίρει αρκετά στερεότυπα της παραδοσιακής λογοτεχνικής δημιουργίας: Η χρήση του επεξεργαστή κειμένου επιτρέπει στο
συγγραφέα να αποστασιοποιηθεί προσωπικά, άρα και ερμηνευτικά από το έργο του, μέσω
της οθόνης, και στους μαθητές και στις μαθήτριες να εντοπίσουν τις πολλαπλές εκδοχές του
κειμένου. Αναδεικνύει τη ρευστότητά του, αποκαλύπτει με διαφάνεια τη συγγραφική διαδικασία και τη συγγραφική μηχανή, διδάσκει πολλά και σημαντικά πράγματα για τη λογοτεχνία, την κατασκευή και τη λειτουργία της. (Νικολαΐδου: στο Επιμορφωτικό Υλικό για την
Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών : 2013). Ταυτόχρονα ακυρώνει τη στερεοτυπική πεποίθηση ότι το γράψιμο είναι μία μοναχική διαδικασία, με καθαρά προσωπικό χαρακτήρα. Ο
συνδυασμός της λογοτεχνικής γραφής με τη θεατρική διασκευή ενισχύει την αντίληψη ότι
κάθε ανάγνωση ενός κειμένου συνιστά όχι απλώς μια διαφορετική ερμηνεία, αλλά μια ανασύνθεση και μια αναδημιουργία του έργου.
Στο «κάτω-κάτω της γραφής» μαθητές και μαθήτριες της Α τάξης Γενικού Λυκείου εξασκούνται στη δημιουργική γραφή, στην παραγωγή και στη θεατρική διασκευή πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων, χάρη στις εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Τάξης και της κατασκευής
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από την επόπτρια καθηγήτρια προσωπικού Ιστολογίου, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση). Στις συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης επιστρατεύεται η εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη (Skype), ενώ για τη σύνθεση του τελικού συνεργατικού προϊόντος γίνεται χρήση της βιντεοσκόπησης. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι η κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από
καθέναν από τους συμμετέχοντες, αλλά και η κατάκτηση βασικών γνώσεων χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, η εξοικείωση με το διαδίκτυο, τον επεξεργαστή κειμένου και την
ενσωμάτωση βιντεοσκοπημένου υλικού σε πολυτροπικό κείμενο.
Με την έναρξη του σεμιναρίου πραγματοποιείται σε μία δια ζώσης συνάντηση με την επιβλέπουσα καθηγήτρια η μύηση των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική τάξη και το ιστολόγιο
και η γνωριμία τους με τα ηλεκτρονικά βοηθήματα (ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων
και συμφραστικοί πίνακες της Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας, σχολικά εγχειρίδια από το
ψηφιακό σχολείο, όπως το λεξικό λογοτεχνικών όρων). Οι μαθητές κι οι μαθήτριες καλούνται να επιλέξουν ένα λογοτεχνικό ψευδώνυμο, το οποίο και αποτελεί τον κωδικό εισαγωγής τους στο κλειστό μάθημα της ηλεκτρονικής τάξης που φέρει τον τίτλο του σεμιναρίου.
Εκεί ανευρίσκουν στα έγγραφα σε αυτόνομες ενότητες τον αναλυτικό οδηγό
σπουδών και μελέτης, τα βιβλιογραφικά βοηθήματα, το γνωστικό υλικό, το οποίο καλούνται οι ίδιοι / ίδιες να το εμπλουτίσουν, αξιοποιώντας χρήσιμους συνδέσμους, που αναρτώνται επικουρικά (ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιστημονικών περιοδικών και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), εξασκώντας καλές πρακτικές αυτενέργειας και ανακαλυπτικής μάθησης (Bruner). Στον ίδιο χώρο αναρτάται και ο φάκελος των ασκήσεως των δραστηριοτήτων
και των εργασιών εμπέδωσης, δημιουργικότητας και αυτοαξιολόγησης.
Συνεργατική μάθηση
Μια από τις καλές πρακτικές που υιοθετεί αυτό το εξ αποστάσεως σεμινάριο δημιουργικής
γραφής είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνεργατικότητας μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν σ’ αυτό. Ενδεχομένως ο χαρακτήρας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να δρα ανασταλτικά στη δημιουργία και στη δημιουργική συνεργασία των ομάδων, ο
κυβερνοχώρος ωστόσο βρίθει από κοινότητες, τα μέλη των οποίων στήνουν δίκτυα σταθερής επικοινωνίας μεταξύ τους.
Στη διάρκεια της πρώτης και δια ζώσης συνεδρίας σχεδιάζεται η βαθύτερη γνωριμία των
συμμετεχόντων μεταξύ τους, μέσω ενός σύντομου αυτοσχεδιασμού, καθώς και ο χωρισμός
τους σε ομάδες, οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς την εξατομικευμένη
μάθηση, ανατροφοδοτικά η μία για την άλλη, καθώς καθεμία αναλαμβάνει την αξιολόγηση
και κριτική αποτίμηση του παραγόμενου έργου των άλλων, μέσω της συγγραφής κειμένων
λογοτεχνικής κριτικής. Τέλος οι ομάδες συνεργάζονται μεταξύ τους για την εκπόνηση του
τελικού παραδοτέου προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει χώρα μια ιδιότυπη λογοτεχνική
«σκυταλοδρομία», καθώς η μία ομάδα συνεχίζει και ολοκληρώνει το έργο της προηγούμενης. Για την επιτυχία του εγχειρήματος προτείνεται οι ομάδες να τηρούν ημερολόγιο στόχων και τηλεσυνεδριών, το οποίο εγχειρίζεται δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις υπόλοιπες. Εφαρμόζονται οι αρχές που διέπουν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη μέθοδο project, οι οποίες βασίζονται στις θεωρίες της ανακαλυπτικής μάθησης και του εποι-
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κοδομητισμού των Dewey, Piaget και των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών του Vygotsky
(Ψυχάρης, 2010).
Γενικά χαρακτηριστικά
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του σεμιναρίου δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες,
συμβαδίζει συνεπώς με την ωφέλιμη διδακτικά χρονική διάρκεια ενός εκπαιδευτικού τετραμήνου της τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σ’ αυτό συμμετέχουν 15-20 μαθήτριες και μαθητές της Α τάξης γενικού λυκείου. Συστήνεται δηλαδή ένας άτυπος «όμιλος
δημιουργικότητας και αριστείας», όπως εκείνοι που λειτουργούν στα πρότυπα πειραματικά
σχολεία, (ΦΕΚ 118/2011) ή μια ομάδα συνεργατικής μάθησης (project) ή ακόμη ένα ολιγάριθμο πολιτισμικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δραστηριότητες όλες εντός του πλαισίου της
κείμενης εκπαιδευτικής νομοθεσίας, των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών και παιδαγωγικών αρχών και των εκπαιδευτικών στόχων του Νέου Λυκείου.
Ως προϋπόθεση για την αποδοχή της συμμετοχής του/ της υποψηφίου ορίζεται, εκτός από
την εξοικείωση με τις δεξιότητες των ΤΠΕ που προαναφέρθηκαν και η ικανοποιητική επίδοση στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας, η επάρκεια
στο θεωρητικό σκέλος της διδακτέας ύλης των δύο γνωστικών αντικειμένων, καθώς και η
στοιχειώδης συγγραφική ικανότητα. Από κάθε μαθητή και μαθήτρια ζητείται σύντομο δείγμα λογοτεχνικού (πεζού ή ποιητικού) κειμένου.
Τα παιδιά που συμμετέχουν στο εξ αποστάσεως σεμινάριο δημιουργικής γραφής φοιτούν
όλα στη σχολική μονάδα της υπεύθυνης για τη διοργάνωση του σεμιναρίου καθηγήτριας,
που είναι και η συντονίστρια της δράσης. Μακροπρόθεσμος στόχος ωστόσο είναι η συμμετοχή σ’ αυτό μαθητριών και μαθητών της ίδιας τάξης όμορων σχολικών μονάδων και η συνεργασία στη διαχείριση του σεμιναρίου συναδέλφων καθηγητών από διαφορετικές σχολικές μονάδες, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σχολικών μονάδων που διακονεί διαδικτυακά και εξ αποστάσεως τη δημιουργική γραφή. Ευκταία θα ήταν μάλιστα η ανάγκη σύμπραξης διαφορετικών ειδικοτήτων επιβλεπόντων διδασκόντων, ώστε να υπηρετηθούν αποτελεσματικά η διεπιστημονικότητα κι η διακειμενικότητα.
Ενδεικτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Στην εναρκτήρια δια ζώσης συνεδρία συντάσσεται το συμβόλαιο του εξ αποστάσεως σεμιναρίου, στο οποίο και περιγράφεται εκτός των ήδη προαναφερθέντων, ο τρόπος μελέτης, η
διαδικασία επικοινωνίας κι αξιολόγησης των εργασιών και το τελικό προϊόν. Ορίζονται συνεδρίες εκπαιδευτικής τηλεδιάσκεψης κάθε δεκαπέντε ημέρες, αποστολή του παραγόμενου υλικού των ομαδικών ασκήσεων στην επιβλέπουσα και στα μέλη των ομάδων και
προσδιορίζονται τέσσερις δια ζώσης συναντήσεις (μία για κάθε μήνα) μεταξύ των μελών
του σεμιναρίου.
Το γνωστικό υλικό και οι βιβλιογραφικές πηγές αναρτώνται στα έγγραφα και στους χρήσιμους συνδέσμους της ηλεκτρονικής τάξης, στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης μάθησης. Ωστόσο τίποτα από αυτά δεν έχει το χαρακτήρα της αυθεντίας. Το σεμινάριο στοχεύει να καταστήσει τους εκπαιδευόμενους ικανούς να μαθαίνουν και μόνοι τους, αυτόνομα και δη-
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μιουργικά, να ανακαλύπτουν τη γνώση και την πληροφορία μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες και διαδικασίες αυτομάθησης. Στο πλαίσιο αυτό ζητείται από τα μέλη των ομάδων να ανεύρουν πρόσθετες πηγές, ηλεκτρονικές και μη και παραπέμποντας σε αυτές να
συνθέσουν και να αναρτήσουν στην ηλεκτρονική τάξη, σύντομα κείμενα λογοτεχνικής κριτικής των ανθολογούμενων από την επιβλέπουσα κειμένων του γνωστικού υλικού. Το σεμινάριο περιλαμβάνει και ανταλλαγή απόψεων, πάνω σε θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας
στο πλαίσιο εκπαιδευτικής τηλεδιάσκεψης.
Το γνωστικό υλικό του σεμιναρίου αποτελείται από τρεις ενότητες: τη Λογοτεχνία, το Θέατρο και το Σενάριο, που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο πρώτες.
Καθεμία από τις δύο πρώτες ενότητες χωρίζεται σε επιμέρους υποενότητες, οι οποίες αφορούν την ιστορία της Λογοτεχνίας (της Νεοελληνικής κατά βάση, αλλά και μιας συντομότερης Ευρωπαϊκής ), τα εκφραστικά μέσα (αφηγηματικά χαρακτηριστικά, σχήματα λόγου, εικόνες, μέτρα, ύφος, γλωσσικά στοιχεία) αλλά και τις βασικότερες λογοτεχνικές τάσεις και τα
ρεύματα, των τριών τελευταίων αιώνων. Το γνωστικό υλικό παρέχεται μέσα από αποσπάσματα κειμενικού λόγου δημοσιογραφικού, ακαδημαϊκού, επιστημονικού ή και κριτικού
χαρακτήρα, μέσα από την παράλληλη μελέτη των οποίων και τη σύγκριση κι αντιπαραβολή
των παρεχόμενων πληροφοριών οι συμμετέχοντες καλούνται να καταλήξουν στα προσωπικά τους συμπεράσματα.
Η δεύτερη ενότητα εστιάζει σε μια σύντομη ιστορία του ελληνικού και του ευρωπαϊκού θεάτρου (με αναφορές και στο θέατρο της αρχαίας Ελλάδας), στα θεατρικά είδη, στις σημαντικές σχολές του θεάτρου του εικοστού αιώνα, καθώς και στα κειμενικά χαρακτηριστικά
του θεατρικού είδους (θεατρικό διάλογο, σκηνοθετικές και σκηνογραφικές πληροφορίες). Η
ενότητα του Θεάτρου πλαισιώνεται κι από αποσπάσματα ψηφιοποιημένων θεατρικών παραστάσεων, τις οποίες οι έφηβοι καλούνται να μελετήσουν, σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό τους υλικό. Με δεδομένο ότι κάθε σκηνοθετική προσέγγιση ενός θεατρικού έργου συνιστά και μια διαφορετική του ερμηνεία, οι μαθητές κι οι μαθήτριες αντιλαμβάνονται ότι
αντίστοιχα κάθε προσπάθεια ερμηνείας ενός λογοτεχνικού κειμένου, μετατοπίζει το εννοιολογικό κέντρο βάρους αυτού στον εκάστοτε αναγνώστη, επαρκή και μη. Έτσι η αναγνωστική διαδικασία αναγορεύεται σε μείζονα ερμηνευτική πράξη.
Οι δύο παραπάνω ενότητες συνοδεύονται από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα λογοτεχνικών έργων, η ανάγνωση των οποίων ειδικά στο πλαίσιο των ομάδων, εν είδει εικονικού
λογοτεχνικού καφενείου, η ηχογράφηση και απόθεση των ερμηνειών αυτών ψηφιακά στο
υλικό του σεμιναρίου, αποτελεί απαραίτητο προστάδιο της λογοτεχνικής σύνθεσης και μέθοδο κατανόησης και εμπέδωσης του γνωστικού υλικού.
Τα φύλλα εργασίας του σεμιναρίου περιέχουν αφενός ερωτήσεις κλειστού τύπου (ασκήσεις
πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού/ λάθους) αλλά και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου
(ερωτήσεις ανάπτυξης, κατανόησης, ανάγνωσης και παραγωγής λογοτεχνικού κειμένου ή
κειμένου λογοτεχνικής κριτικής). Στους μαθητές και στις μαθήτριες παρέχεται από την αρχή
της λειτουργίας του σεμιναρίου χρονοδιάγραμμα υποβολής των ασκήσεων, οι οποίες μέσω
ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποστέλλονται στην επιβλέπουσα και με τον ίδιο τρόπο επιστρέφονται διορθωμένες. Τα λογοτεχνικά κείμενα κάθε ομάδας αναρτώνται στο ιστολόγιο
του σεμιναρίου και οι υπόλοιπες αναλαμβάνουν να τα σχολιάσουν και να τους ασκήσουν
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κριτική. Έτσι οι συμμετέχοντες ασκούνται σε πρακτικές ετεροαξιολόγησης. Η επιβλέπουσα
λειτουργεί συντονιστικά, καθοδηγητικά, παρεμβαίνοντας μόνον όπου κρίνει αναγκαίο.
Πρόκειται για ένα στάδιο συνηθισμένο και κοινό στα περισσότερα λογοτεχνικά εργαστήρια
δημιουργικής γραφής, κατά το οποίο ο συγγραφέας θέτει το πόνημά του στην κρίση και την
αξιολόγηση των υπολοίπων μελών του. Μέσα από αυτήν την πρακτική οι μαθητές κι οι μαθήτριες ασκούνται στο μετακειμενικό στάδιο της παραγωγής του λογοτεχνικού λόγου, ο
οποίος έχει σαφώς ανατροφοδοτικό χαρακτήρα : πρόκειται για μια διαδικασία, κατά την
οποία υποβάλλουν τα έργα τους στο κοινό, για να αξιολογηθεί η αυθεντικότητα τους ως
λογοτεχνημάτων κι η συνακόλουθη λογοτεχνική τους αξία.(Καραγιάννης: 2011).
Στο τέλος του σεμιναρίου τα καλύτερα από τα κείμενα που έχουν παραχθεί (λογοτεχνικά
και κριτικά) θα ανθολογηθούν σε δυο ανεξάρτητα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), των οποίων και τα πνευματικά δικαιώματα θα κατοχυρωθούν στη συγγραφική ομάδα. Αυτά μαζί με
τις ασκήσεις αποτελούν μέρος των παραδοτέων του προγράμματος.
Η τρίτη ενότητα του Σεναρίου έχει ιδιαίτερα δημιουργικό χαρακτήρα, καθώς στο πλαίσιο
αυτής οι μαθητές και οι μαθήτριες ασκούνται στη μετατροπή μιας ιδέας σε λόγο, σε πλοκή,
σε εικόνα, σε ήχο, σε ερμηνεία. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να προσδιορίζουν το θέμα του
έργου, να σκιαγραφούν τους χαρακτήρες που εμπλέκονται σ’ αυτό, αξιοποιώντας και τις
γνώσεις τους στην ψυχολογία. Επίσης μυούνται στα βασικά βήματα της δημιουργίας μιας
τυπικής λογοτεχνικής ιστορίας : ορίζεται μία αρχική κατάσταση, στην οποία αναφύεται κάποιο πρόβλημα, που ζητά τη λύση του, η οποία επέρχεται ύστερα από τις περιπέτειες της
πλοκής, μέσα από εμπόδια, κλιμακώσεις, αποκλιμακώσεις, περιπέτειες κι απρόοπτα. Παράλληλα μέσα στην πλοκή αυτής της ιστορίας κινούνται ο κεντρικός ήρωας και οι δευτερεύοντες χαρακτήρες που τον πλαισιώνουν. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να τους
ονοματοθετήσουν, να πλάσουν το χαρακτήρα τους και να προσδιορίσουν τη συμμετοχή
τους στην πλοκή, στη διαπλοκή και στη λύση της υπόθεσης.
Παράλληλα η εισαγωγή στην τεχνική του θεατρικού σεναρίου επιτρέπει τη διασκευή των
παραγόμενων λογοτεχνημάτων σε θεατρικά σενάρια, αξιοποιώντας τεχνικές ανάγνωσης,
ερμηνείας, σκηνοθεσίας, ηχοληψίας κι ερμηνείας ρόλων. Ας σημειωθεί ότι η μελέτη του
Θεάτρου συμβαδίζει με την πρόταση των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων διδασκαλίας
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου, να αποτελέσει η διδασκαλία θεατρικών αποσπασμάτων αυτόνομη διδακτική ενότητα, ενώ ανταποκρίνεται πλήρως στις αρχές της
θεωρίας της Λογοτεχνίας. Το Θέατρο ευδοκιμεί στη νεοελληνική λογοτεχνική παράδοση
αφενός και αφετέρου η θεατροποίηση στη διδασκαλία ως παιχνίδι ρόλων, σύνθεση κι υλοποίηση σεναρίων στη σχολική τάξη ενισχύει την ενσυναίσθηση και τη βιωματική γνώση.
Ως τελική παραδοτέα εργασία ορίζεται επιπλέον η συγγραφή ενός λογοτεχνικού διηγήματος από τη μία ομάδα, το οποίο η δεύτερη θα αναλάβει να το διασκευάσει σε σενάριο για
θεατρικό έργο, ενώ η τρίτη θα το ερμηνεύσει με μια στοιχειώδη σκηνοθεσία. Το όλο εγχείρημα, το οποίο εμπλέκει κι αξιοποιεί διαφορετικά σημειωτικά συστήματα, θα βιντεοσκοπηθεί και το τρίπτυχο προϊόν (λογοτεχνικό κείμενο, διασκευασμένο σενάριο, βιντεοσκοπημένη θεατρική παράσταση) θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του σεμιναρίου με τον μάλλον κοινότυπο τίτλο : «οι περιπέτειες της λογοτεχνικής γραφής».
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Η λειτουργία του εξ αποστάσεως φιλοδοξεί να είναι σταθερή, σε ενιαύσια βάση και να συνοδεύεται με την προκήρυξη ετήσιου διαγωνισμού συγγραφής διηγήματος από μαθητές
και μαθήτριες Λυκείων, κατά την τελετή βράβευσης των οποίων θα γίνεται επίσημη δια ζώσης παρουσίαση του εκάστοτε παραγόμενου υλικού του σεμιναρίου.
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Ψυχάρης Σ. (2010). Η μοντελοποίηση και οι Θεωρίες Μάθησης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Οι επιπτώσεις τους στην ΔιδακτικήΕκπαιδευτική Τεχνολογία. (δεύτερος τόμος). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
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«Συνομιλώντας με τον ποιητή Νίκο Εγγονόπουλο»
Σενάριο διδασκαλίας με Τ.Π.Ε. στη Λογοτεχνία Β' Λυκείου
Κολοβελώνη Γεωργία
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed.
georgia-k@sch.gr

Περίληψη
Το διδακτικό σενάριο το οποίο παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση επιχειρεί να φέρει
τους μαθητές σε επαφή με την ποίηση του Νίκου Εγγονόπουλου, μέσα από μια διαδικασία
διερευνητικής και εποικοδομητικής μάθησης. Αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. με τρόπο που επιτρέπει να αναδειχτούν συστατικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού κειμένου, οι μαθητές δεν
περιορίζονται στην ανασύσταση του ιστορικοφιλολογικού πλαισίου, αλλά πειραματίζονται
με το κείμενο, προσεγγίζοντας την ποιητική του με τρόπους που δεν είναι πάντα εφικτοί με
τα συμβατικά μέσα. Κατασκευάζουν υπερκείμενο, συμμετέχοντας ενεργητικά στον σχηματισμό της μορφής του κειμένου. Μελετούν τους πίνακες ζωγραφικής του ποιητή, έτσι ώστε
η ώσμωση μεταξύ των τεχνών να αποτελέσει πρόσφορο πεδίο πειραματισμού και έκφρασης της δημιουργικότητάς τους. Χρησιμοποιούν τα πολυμέσα για να κατασκευάσουν πολυτροπικά κείμενα, μεταφέροντας έτσι τους γλωσσικούς τρόπους του κειμένου σε άλλους σημειωτικούς πόρους. Μέσα από ασκήσεις δημιουργικής γραφής, συνομιλούν με τον ποιητή
παράγοντας τον προσωπικό τους λόγο και ενθαρρύνονται να εκφραστούν δημιουργικά.
Λέξεις κλειδιά: υπερκείμενο, πολυτροπικά κείμενα, δημιουργική γραφή.

•
•
•
•
•

Ταυτότητα σεναρίου
Τίτλος: Συνομιλώντας με τον ποιητή Νίκο Εγγονόπουλο.
Γνωστικό αντικείμενο: Λογοτεχνία.
Διδακτική ενότητα: Νεότερη ποίηση.
Τάξη : Β’ Λυκείου.
Χρονική διάρκεια : 3 ώρες.
Προϋποθέσεις υλοποίησης :

•
•
•
•

Εξοικείωση μαθητών με εργασία σε ομάδες.
Εξοικείωση με αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο.
Γνώσεις χειρισμού επεξεργαστή κειμένου και λογισμικού παρουσιάσεων.
Γνώση κατασκευής υπερκειμένου.
Σύντομη περιγραφή

Οι μαθητές υποτίθεται ότι έχουν ανακαλύψει τυχαία ένα χειρόγραφο ενός ποιητή, το οποίο περιέχει τμήματα από μεμονωμένους ή περισσότερους στίχους. Καλούνται να τους
βάλουν σε σειρά, συναρμολογώντας το ποίημα και προτείνοντας μια εκδοχή του, πριν το
διαβάσουν και ανακαλύψουν τον ποιητή του. Προτείνουν, ανά ομάδες, μια δική τους ανά-
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γνωση του ποιήματος. Σχολιάζουν στίχους του δημιουργώντας υπερκείμενο, χρησιμοποιώντας κάποιους από τους πίνακες ζωγραφικής του ποιητή, ήχους ή βίντεο, μεταφέροντας
έτσι τους γλωσσικούς τρόπους του κειμένου σε άλλους σημειωτικούς πόρους. Τέλος, ενθαρρύνονται να διαβάσουν περισσότερα ποιήματα του ποιητή και να δημιουργήσουν το
δικό τους ποίημα, παράγοντας τον προσωπικό τους λόγο.
Στόχοι

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Παιδαγωγικοί
Να καλλιεργήσουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική ικανότητα.
Να εκτιμήσουν μέσα από τη δράση τους σε ομάδες την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης.
Να εξοικειωθούν με νέους τρόπους διδακτικής προσέγγισης και μαθησιακής διαδικασίας.
Να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες, μέσα από την κριτική συνανάγνωση κειμένων
και εικόνων, υιοθετώντας έναν πιο ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης, με το
να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση.
Γνωστικοί
Να έρθουν σε επαφή με το έργο του ποιητή και να γνωρίσουν κάποια χαρακτηριστικά
της τεχνικής και του περιεχομένου της ποίησής του.
Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά του υπερρεαλισμού στην ποίηση.
Να αναδειχτεί η ρευστότητα του κειμένου και ο παιγνιώδης χαρακτήρας της λογοτεχνικής γραφής.
Να συνειδητοποιήσουν τη δυναμική δομή του ποιητικού κειμένου και τις πολλαπλές
εκδοχές νοηματοδότησής του.
Να απολαύσουν οι μαθητές αισθητικά τα ποιήματα και να τα προσεγγίσουν με τον
προσωπικό τους τρόπο.
Να έρθουν σε επαφή με τους πίνακες ζωγραφικής του ποιητή και να τους αξιολογήσουν
ως ένα ξεχωριστό είδος τέχνης και προσωπικής έκφρασης.
Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους φαντασία και να ενθαρρυνθούν, ώστε να εκφραστούν λογοτεχνικά, δημιουργώντας το δικό τους ποίημα.
Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και πολυτροπικών κειμένων.
Να γνωρίσουν την έννοια του υπερκειμένου και να ασκηθούν στη δημιουργία του.
Ως προς τις Τ.Π.Ε.
Να μάθουν να αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως πηγή άντλησης πληροφοριών.
Να μάθουν να ενσωματώνουν τις Νέες Τεχνολογίες στις εργασίες τους και να χρησιμοποιούν λογισμικά εργαλεία παραγωγής γραπτού λόγου που καλλιεργούν τον ψηφιακό
γραμματισμό.
Να αξιοποιήσουν με δημιουργικό τρόπο τις δυνατότητες του επεξεργαστή κειμένου.
Να ασκηθούν στη δημιουργία υπερκειμένου.
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Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης
Θεωρητικό πλαίσιο
Στον χώρο της διδακτικής της λογοτεχνίας το νέο στοιχείο που ενσωματώνεται τα τελευταία χρόνια στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών είναι το κοινό σημείο όλων των αναγνωστικών θεωριών, με προεξάρχουσες τη θεωρία της πρόσληψης και της αισθητικής ανταπόκρισης, το οποίο δεν είναι άλλο από τον δημιουργικό ρόλο του αναγνώστη ως νοηματοδότη του λογοτεχνικού κειμένου (Jauss, 1995). Χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι
η στροφή προς τον αναγνώστη συνυπάρχει με άλλες προσεγγίσεις λιγότερο ή περισσότερο
καινοτόμες (ιστορική, ποιητολογική, ερμηνευτική), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή είτε σε
παραδοσιακά είτε σε σύγχρονα διδακτικά πρότυπα, το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι η θέση των Τ.Π.Ε. σ’ αυτό το πλαίσιο και ποιος είναι ο ρόλος τους στη διδασκαλία του
μαθήματος της λογοτεχνίας.
Είναι γεγονός ότι οι Τ.Π.Ε. συμβάλλουν στη μεταβολή της έννοιας της λογοτεχνίας, δίνοντας
έμφαση σε νέες μορφές κειμενικότητας και σε νέες αναγνωστικές πρακτικές. Ωστόσο, η
συμβολή τους σ’ αυτή τη μεταβολή δεν είναι μονοσήμαντη και οπωσδήποτε δεν εξαντλείται
στις αλλαγές που επιφέρει η χρήση ενός νέου μέσου, εν προκειμένω της τεχνολογίας, δεδομένου ότι η λογοτεχνία ως κοινωνική λειτουργία επηρεάζεται από παράγοντες πιο σύνθετους και πολύπλοκους (Ακριτίδου, 2011).
Έχει ερευνητικά αποδειχτεί ότι η λογοτεχνία είναι το μάθημα που αντιστέκεται περισσότερο
στη διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε. Οι φιλόλογοι αντιμετωπίζουν την τεχνολογία με συμβατικούς όρους, χωρίς να αξιοποιούν τις δυνατότητες του νέου μέσου, οι οποίες προσαρμόζονται και περιορίζονται στις δυνατότητες των συμβατικών μέσων. Τις περισσότερες φορές οι
Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται ως άρτυμα της διδασκαλίας και αξιοποιούνται μόνο για την ανασύσταση του ιστορικοφιλολογικού πλαισίου του κειμένου, κυρίως εξαιτίας του ισχυρού λογοκεντρικού χαρακτήρα του μαθήματος, χωρίς να συνεισφέρουν με τον τρόπο αυτό σε έναν
νέο τρόπο πρόσληψης και ανάγνωσης της λογοτεχνίας. Έτσι, τα τεχνολογικά εργαλεία προσαρμόζονται στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, παρέχοντας το άλλοθι για φυγόκεντρες αναγνώσεις, που εξαντλούνται στο περικείμενο ή στο γραμματολογικό πλαίσιο.
(Νικολαΐδου,2009 και 2011).
Ωστόσο, οι Τ.Π.Ε. μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της λογοτεχνίας με τρόπο που
επιτρέπει να αναδειχθούν συστατικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού κειμένου. Επί παραδείγματι, καταστροφή και επανασυναρμολόγηση της δομής του κειμένου, με χρήση του
επεξεργαστή κειμένου, μπορεί να καταδείξει ότι η λογοτεχνία είναι ένα lego που κατασκευάζεται με οικεία υλικά. Οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν με τη δομή ενός κειμένου, έχουν τη δυνατότητα μέσα από προσωπικές αναγνωστικές διαδρομές να πειραματιστούν με επάλληλες γραφές και διορθώσεις, με ποικίλες εκδοχές νοηματοδότησης του
κειμένου, δουλεύοντας έτσι πάνω στα κείμενα και προσεγγίζοντας την ποιητική τους με
τρόπους που δεν είναι πάντα εφικτοί με τα συμβατικά μέσα. Όσο ανακατασκευάζουν αυτό
το lego, όσο παίζουν με τις πολλαπλές εκδοχές και δυνατότητές του, τόσο καλύτερα κατανοούν τους μηχανισμούς κατασκευής και λειτουργίας της λογοτεχνίας (Νικολαΐδου,2009 και
2011).
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Επιπλέον, μια πιο ουσιαστική και συμμετοχική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα πολυμέσα για την κατασκευή πολυτροπικών
λογοτεχνικών κειμένων, αφού έτσι μεταφέρονται οι γλωσσικοί τρόποι του λογοτεχνικού
κειμένου σε άλλους σημειωτικούς πόρους, αναδεικνύοντας το ολιστικό μοντέλο πρόσληψης
και παράστασης του κόσμου που κατασκευάζει η λογοτεχνία, και επιτρέποντας παράλληλα σε άλλα μέσα και άλλες τέχνες να συνομιλήσουν με το λογοτεχνικό κείμενο.
Αυτή η συνομιλία των τεχνών είναι επίσης δυνατό να επιτευχθεί μέσω της κατασκευής υπερκειμένου, αφού το υπερκείμενο, ενσωματώνοντας εικόνες, ήχο, βίντεο, καταργεί τη μονοκρατορία του λόγου που χαρακτηρίζει την έντυπη λογοτεχνία και συμβάλλει στο να υποχωρήσει ο λογοκεντρικός χαρακτήρας της λογοτεχνίας και να δώσει τη θέση του στη συνομιλία των τεχνών. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερκείμενο ανατρέπει τη δεδομένη κυριαρχία του συγγραφέα και προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή του αναγνώστη
για το σχηματισμό της μορφής του κειμένου, η δημιουργία υπερκειμένου από τους μαθητές
συντελεί στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους και τους ωθεί να
εκφραστούν με ποικίλους τρόπους (Νικολαΐδου,2009 και 2011). Οι μαθητές, συγχωνεύοντας γόνιμα τα στοιχεία του κειμένου με την εμπειρία τους, γίνονται κατά κάποιο τρόπο
δημιουργοί του κειμένου, απολαμβάνοντας τα κείμενα μέσα από μια διαδικασία δημιουργικής ανάγνωσης, η οποία αποκτά το χαρακτήρα δημιουργίας και αναδημιουργίας και δεν
περιορίζεται σε επανάληψη των λόγων που εκφέρουν άλλοι (Νέζη, 2000).
Διέξοδο στη δημιουργική φαντασία των μαθητών δίνουν, επίσης, και οι δραστηριότητες
παραγωγής λόγου, εν προκειμένω οι δραστηριότητες παραγωγής ποιημάτων. Στόχος δεν
είναι, βέβαια, να μετατραπούν οι μαθητές σε συγγραφείς ή να δημιουργήσουν υψηλή λογοτεχνία, αλλά να προσεγγίσουν τη συγγραφική διαδικασία, να προβληματιστούν για την
κατασκευή της λογοτεχνίας και τη λειτουργία της και να τους δοθεί η δυνατότητα να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.
Είναι γεγονός ότι οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής συντελούν στην καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών. Τους προσφέρουν όχι μόνο την ευχαρίστηση της δημιουργίας αλλά και πολύπλευρη καλλιέργεια. Εμπεριέχουν μια ψυχαγωγική
διάσταση και έναν παιγνιώδη χαρακτήρα, ενώ παράλληλα ενισχύουν την αυτοπεποίθησή
τους (Benton 1999). Σύμφωνα με τη Skelton (2006), η ενασχόληση με το γράψιμο, και δη με
την ποίηση, μέσω ασκήσεων δημιουργικής γραφής επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν μια ποιητική ματιά, να καθορίσουν την έννοια του εαυτού μέσα στον χώρο και να
δουν την ποίηση όχι ως ένα πολύπλοκο και ασυνήθιστο φαινόμενο, αλλά ως συστατικό της
καθημερινής ζωής τους. Άλλωστε, η ενασχόληση με την καλλιτεχνική έκφραση μπορεί να
οδηγήσει στην καλλιέργεια αυτού που ο Οδυσσέας Ελύτης (1987) ονόμαζε «ποιητική νοημοσύνη», η οποία «μπορεί να έχει σχέση με την ύπαρξη μιας καλής ποιότητας ευαισθησίας,
με την παρουσία μιας ανάγκης πραγματικής για ποιητικό πέταγμα».
Ας σημειωθεί, τέλος, ότι κατά τη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση υιοθετούνται μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες επιτρέπουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στις διδακτικές διαδικασίες, έτσι ώστε να ενθαρρύνονται να κατακτούν τη γνώση
μέσα σε ένα πλαίσιο διερευνητικής και εποικοδομητικής μάθησης, που τους επιτρέπει όχι
μόνο να αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, αλλά παράλληλα να α_________________________________________________________________________________________________________
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σκούνται στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνωστικών ικανοτήτων, όπως οι μεταγνωστικές
στρατηγικές, που παρέχουν τη δυνατότητα του ελέγχου της διαδικασίας της μάθησης από
τους ίδιους.
Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο
Η παρούσα διδακτική προσέγγιση είναι σε συμφωνία με τους ειδικούς σκοπούς της διδασκαλίας του μαθήματος της λογοτεχνίας, όπως αυτοί ορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών που συνοδεύει το αντίστοιχο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές πρέπει να μπορούν, μεταξύ άλλων, να προσεγγίσουν
το λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόμενο στενά δεμένο με την εποχή
του, να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, τον μεταφορικό και
συμβολικό της χαρακτήρα και την αισθητική λειτουργία της, να κατακτήσουν την ικανότητα
συναισθηματικής συμμετοχής, να ερμηνεύουν με δημιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα,
να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.

•
•
•
•
•
•
•
•

Εργαλεία – πηγές που θα χρησιμοποιηθούν
Υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο (ένας ανά ομάδα).
Φυλλομετρητής.
Δικτυακοί τόποι.
Επεξεργαστής κειμένου.
Λογισμικό παρουσίασης.
Βιντεοπροβολέας και οθόνη προβολής.
Φύλλα εργασίας αποθηκευμένα στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.
Υπερκείμενο.

•
•

Μεθοδολογία διδασκαλίας
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Συζήτηση
Πορεία εργασίας
Α’ Φάση (στην τάξη)

Παρέχονται πληροφορίες στους μαθητές για τη διδακτική πορεία που θα ακολουθηθεί και
για τους διδακτικούς στόχους. Γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο ρεύμα του υπερρεαλισμού, κυρίως στην ποίηση, με σύντομη αναφορά και στις υπόλοιπες τέχνες. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες (μεικτές και ανομοιογενείς ομάδες των τεσσάρων ατόμων) και καθορίζονται οι ρόλοι των μελών κάθε ομάδας (χειριστής ηλεκτρονικού υπολογιστή, συντονιστής,
γραμματέας). Ο εκπαιδευτικός δεν παρεμβαίνει κατά την ανάθεση ρόλων, αλλά κάθε μαθητής αναλαμβάνει τον ρόλο που του ταιριάζει και που η ομάδα του αναγνωρίζει, ανάλογα
και με το επίπεδο των τεχνολογικών δεξιοτήτων του. Ωστόσο, οι ρόλοι των μαθητών μπορεί
να μην καθοριστούν σε αυστηρά πλαίσια, αλλά να υπάρχει εναλλαγή.
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Β’ Φάση (στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών)
Οι ομάδες εγκαθίστανται στους σταθμούς εργασίας. Ακολουθεί πληροφόρηση από τη διδάσκουσα για την έννοια του υπερκειμένου, επίδειξη δημιουργίας του και εκμάθηση δημιουργίας του από τους μαθητές. Οι ομάδες εντοπίζουν τα φύλλα εργασίας, τα οποία η
διδάσκουσα έχει ήδη εγκαταστήσει στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ, και επεξεργάζονται
τα θέματα που τίθενται σε αυτά. Εργάζονται αρχικά στο πρώτο φύλλο εργασίας, το οποίο
βρίσκεται σε αρχείο ξεχωριστό από τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να μην έχουν πληροφορίες για
τον τίτλο του ποιήματος και τον ποιητή. Τους δίνεται ένα χειρόγραφο του ποιητή, το οποίο
υποτίθεται ότι έχουν ανακαλύψει τυχαία και περιέχει αποσπάσματα από μεμονωμένους ή
περισσότερους στίχους, τους οποίους καλούνται να βάλουν σε σειρά, συναρμολογώντας
έτσι το ποίημα και προτείνοντας μια εκδοχή του. Οι στίχοι ή τα τμήματα στίχων έχουν γραφτεί με διαφορετικά χρώματα όχι μόνο για λόγους πρακτικούς, για να ξεχωρίζουν εύκολα
κατά τη διαδικασία της «αντιγραφής» - «επικόλλησης», αλλά και για να προσδώσουν μια
ευχάριστη και παιγνιώδη νότα στην όλη διαδικασία. Αφού πειραματιστούν οι ομάδες αλλάζοντας τη θέση των στίχων και καταλήξουν η καθεμιά στην δική της εκδοχή για το ποίημα,
την παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης. Παρατηρούν τις εκδοχές των υπόλοιπων ομάδων και συζητούν για τις επιλογές τους.
Στη συνέχεια οι ομάδες καλούνται να ανοίξουν το αρχείο με το δεύτερο φύλλο εργασίας.
Μεταβαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.snhell.gr/ anthology/ content.
asp?id =113 &author_id=7 και διαβάζουν το ποίημα «Ο μυστικός ποιητής» του Νίκου Εγγονόπουλου. Δεν έχει σημασία αν συμφωνήσουν απόλυτα με την εκδοχή του ποιητή. Σημασία έχει η προσωπική τους συμμετοχή στην ανάγνωση, πρόσληψη και ερμηνεία του κειμένου, η αυτενέργειά τους, η απόλαυση της αναγνωστικής διαδικασίας και η συνεργασία με
τους συμμαθητές τους. Συζητούν με τους συμμαθητές τους για την ρευστότητα του λογοτεχνικού κειμένου και για τις πολλαπλές αναγνώσεις που μπορεί να απορρέουν απ’ αυτή.
Κατόπιν επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο http://www.engonopoulos.gr/ και μελετούν
τους πίνακες ζωγραφικής του ποιητή. Εντοπίζουν κάποιους που τους αρέσουν και τους αποθηκεύουν σε αρχείο στον υπολογιστή τους. Καλούνται να ξαναδιαβάσουν το ποίημα και
να εντοπίσουν συγκεκριμένους στίχους, οι οποίοι τους έχουν δοθεί από τη διδάσκουσα,
τους οποίους θα σχολιάσουν σε ένα σύντομο κείμενο με τη μορφή υπερκειμένου. Επιπλέον, τους ζητείται να επιλέξουν 2-3 στίχους, ή ομάδες περισσότερων του ενός στίχων, που
τους άρεσαν και να προσπαθήσουν να αποδώσουν το συναίσθημα ή την εικόνα που τους
υποβάλλουν, είτε με τη μορφή σύντομου σχολιασμού σε υπερκείμενο, είτε συσχετίζοντάς
τους με κάποιους από τους πίνακες ζωγραφικής του ποιητή ή με άλλες εικόνες, ήχο ή βίντεο, τα οποία θα τοποθετήσουν με μορφή υπερκειμένου στον αντίστοιχο στίχο ή ομάδα
στίχων. Επιπρόσθετα, τους δίνεται (προαιρετικά) η δυνατότητα να δημιουργήσουν και ένα
λογισμικό παρουσίασης με πίνακες της επιλογής τους, τους οποίους θα υπομνηματίσουν με
στίχους.
Τέλος, τους ζητείται να επισκεφτούν τους δικτυακούς τόπους http://www.snhell.gr (Ανθολόγιο Λογοτεχνίας) και http://www.ekebi.gr (Τράπεζα δεδομένων - Αρχεία < Ανθολογία ελληνικής ποίησης) και, αφού διαβάσουν τα ποιήματα του Νίκου Εγγονόπουλου, να επιλέξουν λέξεις ή σύντομες φράσεις που τους άρεσαν, κάποιες από τις οποίες θα χρησιμοποιή_________________________________________________________________________________________________________
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σουν ως εναρκτήριες φράσεις, για να δημιουργήσουν το δικό τους ποίημα, το οποίο θα
διαβάσουν στους συμμαθητές τους.
Γ’ Φάση (στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών)
Οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης. Κάθε ομάδα προβάλλει στον βιντεοπροβολέα το ποίημα εμπλουτισμένο με το υπερκείμενο και παρέχει πληροφορίες για τις επιλογές της, προτείνοντας την δική της αναγνωστική διαδρομή που καταλήγει σε προσωπική από κάθε ομάδα και μαθητή πρόσληψη του κειμένου. Στη συνέχεια παρουσιάζει το λογισμικό παρουσίασης με πίνακες ζωγραφικής, υπομνηματισμένους με στίχους του ποιητή. Τέλος, οι μαθητές διαβάζουν τα ποιήματα που δημιούργησαν και εκφράζουν τις αισθητικές επιλογές, τις προτιμήσεις και τα σχόλιά τους. Ακολουθεί συζήτηση και
σχετική ανατροφοδότηση από τη διδάσκουσα.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ο Doubrovsky (1985), αναφερόμενος στον ρόλο του εκπαιδευτικού, έλεγε πως «ό,τι πολυτιμότερο έχει να προσφέρει κατά την ώρα του μαθήματος δεν είναι οι ιδέες του ή οι γνώσεις του αλλά το πρόσωπό του».
Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, προσπαθώντας να διευκολύνει την επικοινωνία του πομπού με τον δέκτη, του
ποιητή-δημιουργού με τον μαθητή- αναγνώστη μέσα από την αποκωδικοποίηση της ποιητικής γλώσσας. Συντονίζει την όλη διαδικασία εμψυχώνοντας και διευκολύνοντας το έργο
των μαθητών, παρέχοντάς τους την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να οικοδομήσουν μόνοι
τους τη γνώση. Βοηθάει και κατευθύνει τις ομάδες, παρέχοντας τις απαραίτητες επεξηγήσεις, όταν του ζητούνται. Τους ενθαρρύνει να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και να
προσεγγίσουν το ποίημα, στα πλαίσια της βιωματικής - διερευνητικής μάθησης, ακολουθώντας τους δικούς τους συνειρμούς και νοηματοδοτώντας το με τον δικό τους τρόπο. Τέλος,
τους ενθαρρύνει να εκφραστούν λογοτεχνικά, δημιουργώντας το δικό τους ποίημα.
Ο ρόλος των μαθητών
Οι μαθητές ασκούνται στη διερευνητική και συνεργατική μάθηση, ώστε να μπορέσουν να
προσεγγίσουν εποικοδομητικά τη γνώση. Τα μέλη των ομάδων πραγματοποιούν έρευνα
στους δικτυακούς τόπους που τους δίνονται και συνεργάζονται, ώστε να συνθέσουν από
κοινού τις απαντήσεις στα ερωτήματα των φύλλων εργασίας. Επιλέγουν εικόνες, ήχους,
βίντεο, για να οικοδομήσουν την πρότασή τους και συζητούν για τα σχόλια που θα παραθέσουν με μορφή υπερκειμένου, ώστε να εκφράζεται η αναγνωστική εκδοχή της ομάδας
τους. Αιτιολογούν τις επιλογές τους και συζητούν με τους συμμαθητές τους και τη διδάσκουσα γι’ αυτές. Αναστοχάζονται γύρω από την αναγνωστική τους εμπειρία και συμμετέχουν ενεργά στον προβληματισμό που αναπτύσσεται. Δημιουργούν το δικό τους ποίημα,
αναπτύσσοντας παράλληλα μια μορφή μεταγνώσης, αφού έχουν επίγνωση των διαδικασιών της σκέψης τους, όταν εκφράζονται ως ποιητές.
Αναμενόμενα κείμενα που θα παραχθούν, δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι μαθητές
• Αρχείο κειμένου με το ‘αποκατεστημένο’ και συναρμολογημένο σε ενιαίο όλο ποίημα,
σύμφωνα με την εκδοχή κάθε ομάδας.
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•
•
•

Αρχείο κειμένου με το εμπλουτισμένο με υπερκείμενο ποίημα.
Λογισμικό παρουσίασης με πίνακες ζωγραφικής του ποιητή, υπομνηματισμένους με στίχους του.
Αρχείο κειμένου με τα ποιήματα που δημιούργησε κάθε ομάδα.
Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, τη
συμμετοχή στην ομάδα και τον βαθμό επίτευξης της συνεργατικής εργασίας, το παραγόμενο τελικό προϊόν, καθώς και την αποτίμηση της διαδικασίας από τους ίδιους τους μαθητές,
με βάση την αλλαγή σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων, πεποιθήσεων, πριν και μετά τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση.
Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε τάξη 12 μαθητών. Το σενάριο
σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί σε τάξη που δεν έχει μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με εργασία με Τ.Π.Ε. Για το λόγο αυτό επελέγη η χρήση κοινού φύλλου εργασίας για όλες τις ομάδες. Ως προς την επίτευξη των στόχων και τα παραγόμενα τελικά προϊόντα, κρίθηκε επιτυχής. Μικρά προβλήματα παρατηρήθηκαν ως προς τη συμμετοχή στην ομάδα. Δύο μαθητές
δεν συμμετείχαν ενεργά στην ομάδα και στις δραστηριότητες, παρά τις προσπάθειες της
διδάσκουσας, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται και στην έλλειψη εξοικείωσης των μαθητών με την εργασία σε ομάδες.
Οι μαθητές βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα τη δραστηριότητα του πρώτου φύλλου εργασίας
και συμμετείχαν με ενδιαφέρον στη σχετική συζήτηση. Δύσκολη και αρκετά απαιτητική χαρακτηρίστηκε η δραστηριότητα που αφορούσε την κατασκευή υπερκειμένου, καθώς οι μαθητές αγνοούσαν την έννοια του υπερκειμένου. Στην πράξη, βέβαια, ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στη δραστηριότητα. Όλες οι ομάδες εκπόνησαν με ενδιαφέρον τη δραστηριότητα δημιουργίας λογισμικού παρουσίασης με πίνακες του ποιητή, υπομνηματισμένους με
στίχους του. Επιπλέον, με πολύ ενθουσιασμό οι μαθητές δημιούργησαν τα δικά τους ποιήματα. Σε μελλοντική εφαρμογή του σεναρίου, μελετάται η αφαίρεση της δραστηριότητας
κατασκευής υπερκειμένου και η έμφαση στη δημιουργία λογισμικού παρουσίασης, καθώς
και η προσθήκη επιπλέον ασκήσεων δημιουργικής γραφής.
Τέλος, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν από τη συζήτηση, στα πλαίσια της αξιολόγησης της διδακτικής παρέμβασης, ήταν ότι οι μαθητές βρήκαν περισσότερο
απαιτητική μια τέτοια διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, σε σχέση με ένα παραδοσιακό
μάθημα, γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες, κάποιοι εκ των
οποίων είναι η έλλειψη εξοικείωσης με συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και η
πίεση του χρόνου για την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος από τους μαθητές, το οποίο θα
παρουσιαστεί στους συμμαθητές τους.
Βιβλιογραφία
Ακριτίδου, Μ. (2011). Οι ΤΠΕ στο μάθημα της λογοτεχνίας. Εισαγωγή. Λογοτεχνική θεωρία
και διδακτική πρακτική. Στο Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφω-
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Συστήματα διαχείρισης μάθησης, με στόχο τον εποικοδομισμό
Κουτσουρίδης Ιωάννης
Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ikouts@gmail.com
Περίληψη
Σε μια εποχή ταχύτατης απαξίωσης της χρήσιμης γνώσης, η εξ Αποστάσεως Διδασκαλία με
τη χρήση ΤΠΕ προσφέρει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς φορείς και μαθητές/ εκπαιδευόμενους ενός εναλλακτικού τρόπου σπουδών, μετεκπαίδευσης ή κατάρτισης. Τα Συστήματα
Διαχείρισης Μάθησης, που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, διατείνονται ότι προωθούν τη μάθηση με βάση τις σύγχρονες εποικοδομιστικές θεωρήσεις. Ωστόσο, στην πράξη
αποδεικνύεται ότι αυτό εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης των ΣΔΜ από τους εκπαιδευτικούς.
Λέξεις - κλειδιά: Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, e-Learning,
εποικοδομισμός
Εισαγωγή
Η εισαγωγή και ευρεία χρήση των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Στην εκπαίδευση η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών έχει επιφέρει αλλαγές αφενός στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και αφετέρου στη διαμόρφωση
μοντέλων διδακτικής επικοινωνίας και στη διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη, καθόσον
για τον εκπαιδευτικό κόσμο παραμένει η πρόκληση πώς, από έναν τεράστιο ωκεανό πληροφοριών, η χρήσιμη πληροφορία θα μετασχηματιστεί σε γνώση λειτουργική, καλλιεργώντας παράλληλα την κριτική σκέψη. Έτσι, στον χώρο της λεγόμενης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας συναντώνται σήμερα εξελίξεις της τεχνολογίας, των θεωριών μάθησης, της διδακτικής
μεθοδολογίας των διαφόρων αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Συστημάτων.
Μετά την επικράτηση της μαθητοκεντρικής θεώρησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
των αντιλήψεων της γνωστικής ψυχολογίας, που θεμελιώνουν τις αρχές του Εποικοδομισμού, δεν αμφισβητείται σήμερα ότι η μάθηση είναι μία διαδικασία οικοδόμησης προσωπικού νοήματος, η οποία εξαρτάται από τα προηγούμενα γνωστικά και συναισθηματικά
σχήματα του κάθε μαθητή, τον τρόπο δραστηριοποίησης, αλλαγής ή/και εμπλουτισμού
τους (Piaget, Vygotski, Gardner). Παράλληλα γίνεται σταδιακά ευρύτερα αποδεκτό ότι η
αποτελεσματική μάθηση δεν απαιτεί να βρίσκονται οπωσδήποτε ο διδάσκων και ο διδασκόμενος στον ίδιο φυσικό χώρο την ίδια χρονική στιγμή, και συνεπώς η εξ αποστάσεως
διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ μπορεί να καλύψει – τουλάχιστον ως ένα βαθμό – την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για μάθηση.
Ηλεκτρονική μάθηση και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Κατά το Learning Circuits Glossary, ο όρος e-Learning καλύπτει πλήθος εφαρμογών και διαδικασιών, όπως είναι, ενδεικτικά, η μάθηση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων
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υπολογιστών, οι εικονικές αίθουσες και η ψηφιακή συνεργατική μάθηση. Περιλαμβάνει τη
διανομή του εκπαιδευτικού υλικού μέσω διαδικτύου, ενδοδικτύων (LAN/WAN), κασετών
ήχου και βίντεο, δορυφορικής και αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης, cd-roms κ.ά. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, με μια μηχανιστική ερμηνεία, ορίζεται ως μια διαδικασία όπου ο διδασκόμενος βρίσκεται σε φυσική απόσταση από τον διδάσκοντα και τον εκπαιδευτικό φορέα, και η τεχνολογία με διάφορους τρόπους διαμεσολαβεί την εκπαιδευτική διαδικασία.
Κατά τον Λιοναράκη (2001), μιας παιδαγωγικής διάστασης ορισμός θα την όριζε ως την εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να
λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία γνώσης.
Οι ρίζες της εξΑΕ βρίσκονται στις λεγόμενες «σπουδές δι’ αλληλογραφίας», που χρονολογούνται από το 1870. Σήμερα πλέον, όταν γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση από απόσταση, εννοείται σχεδόν αποκλειστικά η εκπαίδευση που υλοποιείται με τη χρήση των ΤΠΕ. Το
διαδίκτυο πολύ σύντομα υιοθετήθηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα σαν ένα μέσο με
μεγάλη εκπαιδευτική αξία, κυρίως λόγω της δυνατότητας να παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό χωρίς χωρικούς ή/και χρονικούς περιορισμούς, ενώ παράλληλα έρευνες έδειξαν πως έχει θετική επίδραση στην υποκίνηση, στην προσέλκυση και στη μάθηση των εκπαιδευομένων – εξατομικευμένα ή συνεργατικά. Σταδιακά κατέστη απαραίτητο συμπλήρωμα, μέσο, πηγή ή ακόμα και αποκλειστικός φορέας εφαρμογών εκπαίδευσης ή αυτοεκπαίδευσης, θέτοντας στο περιθώριο ακόμη και αναγνωρισμένης αξίας τεχνολογικά μέσα
όπως τα cd-roms ή εξειδικευμένες υπολογιστικές εφαρμογές.
Το κυρίαρχο κίνητρο για τη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πολυμέσων στην εκπαίδευση είναι η πεποίθηση (που επιβεβαιώνεται και ερευνητικά) ότι μπορούν να υποστηρίξουν ανώτερες μορφές μάθησης, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια υψηλής αντίληψης και
αναλυτικοσυνθετικής ικανότητας. Παρόλο που στη χώρα μας καταγράφεται μια τεχνοφοβία
αλλά και άγχος απέναντι στο ενδεχόμενο απαξίωσης του ρόλου του εκπαιδευτικού από τη
διείσδυση των υπολογιστών στη διδασκαλία, οι μαθητές σε όλες τις βαθμίδες βλέπουν τουλάχιστον με ενδιαφέρον τη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, εκδηλώνουν αυξημένα κίνητρα για μάθηση σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα και προσαρμόζονται με ευκολία σε αυτά, αναπτύσσοντας γρήγορα τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον
χειρισμό τους. Παράλληλα, ενώ έχουν δυσκολία στο να κατευθύνουν μόνοι τη μάθησή τους
και να συνεργάζονται μεταξύ τους, φαίνεται να αναπτύσσουν γνωστικές και μεταγνωστικές
ικανότητες που δεν είναι εύκολο να αναπτυχθούν στα παραδοσιακά περιβάλλοντα μάθησης.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής συνήθως αντιλαμβάνονται τη δύναμη μιας νέας τεχνολογίας όταν αυτή είναι ήδη παρωχημένη. Ωστόσο οι Νέες
Τεχνολογίες έχουν πιέσει τα εκπαιδευτικά συστήματα για αλλαγές προς την κατεύθυνση
που επιτάσσουν οι σύγχρονες προσεγγίσεις της μάθησης, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
θέσει ως προτεραιότητες προς τα κράτη μέλη α) να αυξηθεί ο αριθμός των υπολογιστών
ανά 100 μαθητές, β) να βελτιωθεί η σύνδεση στο διαδίκτυο με γραμμές ADSL και γ) να γίνεται χρήση των ΤΠΕ μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία τριών οργανισμών παγκόσμιας εμβέλειας (ΟΟΣΑ, PISA και Eurydice) δείχνουν ότι, παρά την πρόοδο
που έχει επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία, οι επιδόσεις της χώρας μας στην έρευνα, την
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τεχνολογία, την ευρυζωνικότητα και τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παραμένουν φτωχές, ενώ στον Δείκτη Δικτυακής Ετοιμότητας, που ανακοίνωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ, από την 55η θέση που βρισκόταν το 2009 μέχρι το 2012, η χώρα μας έπεσε στην
64η.
Σήμερα, που παρατηρείται μεν διόγκωση του πλήθους των γνώσεων και των πληροφοριών,
αλλά ο μέσος χρόνος ζωής της χρήσιμης γνώσης υπολογίζεται σε 10 έτη και η ετήσια απαξίωσή της στο 7%, είναι ζητούμενο το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και
σφαιρικής μόρφωσης, με στόχο τον διαρκή εκσυγχρονισμό και ανανέωση του πνευματικού
κεφαλαίου. Καθώς οι παραδοσιακές δομές της εκπαίδευσης δε διαθέτουν την απαραίτητη
ευελιξία, και το κόστος, μαζί με τις κοινωνικές, πολιτισμικές και γεωγραφικές διαφορές,
συνυπολογίζονται στους ανασχετικούς παράγοντες, η εξΑΕ με τη χρήση ΤΠΕ αποτελεί μια
αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, όχι απαραίτητα ως ειδικός τομέας εκπαίδευσης αλλά ως
ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να συμπληρώνει άλλες καινοτόμες διαδικασίες. Η εξΑΕ
προσφέρει τη δυνατότητα σε ενηλίκους να σπουδάσουν συνδυάζοντας την εργασία με τις
οικογενειακές υποχρεώσεις, διευκολύνει τα άτομα με ειδικές ανάγκες και αυτά από δυσπρόσιτες περιοχές να αποφύγουν τις δύσκολες μετακινήσεις και καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε εκτεταμένη βιβλιογραφία. Επιπλέον, σέβεται την αυτονομία και την ανεξαρτησία
του εκπαιδευόμενου, τον θεωρεί ώριμο, με συνειδητοποιημένες τις γνωστικές του προτεραιότητες και τις επαγγελματικές του επιδιώξεις, έτοιμο και διατεθειμένο να καταβάλλει
προσωπικά την απαιτούμενη προσπάθεια.
Η μετατόπιση από την αίθουσα στο διαδίκτυο έχει περιγραφεί ως μετατόπιση «από την αποδοτικότητα προς την ποιότητα» και η προσφορά υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης θεωρείται
ότι απελευθερώνει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα από τα στενά γεωγραφικά όρια των εγκαταστάσεών του και προσφέρει αυξημένες δυνατότητες συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α. περισσότερο από το 96% των κολεγίων και πανεπιστημίων προσφέρουν μαθήματα on-line, η δε «βιομηχανία» του e-Learning εκτιμάται παγκοσμίως σε περισσότερα από 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία της εισαγωγής του e-Learning και ειδικότερα των ΣΔΜ σε όλο το
φάσμα της εκπαίδευσης ήρθε ως επακόλουθο της καθιέρωσής τους πρώτα στην ελεύθερη
αγορά, κυρίως για την εκπαίδευση ή κατάρτιση εργαζομένων σε μεγάλες βιομηχανίες. Στην
Ελλάδα, εκτός από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια και
ΤΕΙ της χώρας, μερικοί από τους οργανισμούς που έχουν εφαρμόσει κάποιας μορφής εξΑΕ
είναι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ο ΟΤΕ, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Κολλέγιο Αθηνών κ.ά.
Πρακτικά, οι μορφές με τις οποίες σήμερα λειτουργεί η εξΑΕ είναι τρεις, ανάλογα με τον
τρόπο επικοινωνίας των συμμετεχόντων: η σύγχρονη (με δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας
σε πραγματικό χρόνο), η ασύγχρονη (όπου το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται στον εκπαιδευόμενο και αυτός συνήθως προγραμματίζει τον ρυθμό μάθησης, χωρίς άμεση επικοινωνία με τον εκπαιδευτή), και η μικτή. Όλο το σχήμα βασίζεται σε μια ετερογενή πληθώρα
συγκεκριμένων εφαρμογών, με τη βοήθεια των οποίων αναπτύσσονται, σε κατάλληλα διαμορφωμένους δικτυακούς τόπους, ηλεκτρονικά μαθήματα και λειτουργούν εικονικές τάξεις. Οι εφαρμογές αυτές τυπικά ονομάζονται «Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης» (LMS),
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αλλά και «Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου» (CMS), Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακού Περιεχομένου» (LCMS), «Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης» (VLE), «Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων», «Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης», «Ολοκληρωμένα Συστήματα
Μάθησης» κ.ά. Παρά τις διαφορές στις υποστηριζόμενες τεχνολογίες, την εμπορική ή δωρεάν/ανοιχτού κώδικα διανομή, την ύπαρξη ή όχι ενός ισχυρού εργαλείου συγγραφής υλικού, τις δυνατότητες διαχείρισης κ.λπ., ένα ΣΔΜ είναι βασικά ένα πακέτο λογισμικού που
οργανώνει, διαμοιράζει και καταγράφει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα από μια
κεντρική διεπιφάνεια, σ’ ένα τοπικό ή ευρύτερο δίκτυο. Οι βασικές λειτουργίες του περιλαμβάνουν:
• Ελεγχόμενη και ασφαλή πρόσβαση στα διδακτικά υλικά,
• Παρουσίαση της διδακτέας ύλης σε αυτοτελείς δομικές μονάδες (modules),
• Καταγραφή των στοιχείων και της προόδου του μαθητή.
• Υποστήριξη της on-line μάθησης και της πρόσβασης σε άλλες πηγές.
• Σύστημα αξιολόγησης του μαθητή.
• Επικοινωνία του μαθητή με τον εκπαιδευτή ή τους συμμαθητές του.
• Σχηματισμό ομάδων εκπαιδευομένων.
• Διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα.
Στα θετικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνονται οι δυνατότητες παρουσίασης του διδακτικού υλικού και διαχείρισης της μάθησης, οι δυνατότητες κινητοποίησης του μαθητή, επικοινωνίας και συνεργασίας αλλά και αυτοαξιολόγησης, ενώ αρνητικά αξιολογείται το περιορισμένο εύρος δημιουργικότητας και η περιορισμένη διαδραστικότητα, καθώς και η έμφαση που συχνά δίνεται στον έλεγχο και την αξιολόγηση, περισσότερο ίσως από την ίδια τη
μάθηση. Άλλες αδυναμίες τους οφείλονται στις ακατάλληλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις,
στον πλημμελή σχεδιασμό των εφαρμογών ή και στον υψηλό βαθμό τεχνικής ικανότητας
που απαιτείται από τους χρήστες.
Από τα Δωρεάν ή Ανοιχτού Κώδικα Συστήματα τα πιο γνωστά είναι το Claroline, το Open
eClass του ΕΚΠΑ, το Sakai και βέβαια το Moodle. Από τα εμπορικά, ως πιο πετυχημένο θεωρείται το Blackboard, που το 2006 εξαγόρασε και κατάργησε το αντίπαλον δέος WebCT.
Διδάσκοντας με ΣΔΜ
Η εξΑΕ εξαρχής απαίτησε καινοτόμες μορφές διδασκαλίας, ενώ με τη χρήση των ΤΠΕ και
στο πλαίσιο των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης διαφοροποιήθηκε ακόμη και η βασική
σχέση διδάσκοντα-διδασκόμενου. Η έλλειψη άμεσης, προσωπικής επαφής μπορεί να δυσχεράνει το έργο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γι’ αυτό και είναι σημαντική η ύπαρξη μηχανισμών που επιτρέπουν στον εκπαιδευτή να γνωρίζει πόσο αποτελεσματική ήταν/είναι η
διδασκαλία του, τι έχουν μάθει οι μαθητές του, πώς το έμαθαν και κυρίως εάν υπάρχει
τρόπος να βελτιωθεί τόσο η μάθηση από την πλευρά των εκπαιδευομένων όσο και η διδασκαλία του ίδιου.
Γενικότερα, στη διαδικτυακή εξΑΕ οι τρέχουσες τάσεις επικεντρώνουν: στη σπουδαιότητα
της αλληλεπίδρασης στη μαθησιακή διαδικασία, στην αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτή
από μοναδικού κατόχου της γνώσης σε σύμβουλο και καθοδηγητή, στην ανάγκη οι εκπαι-
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δευόμενοι να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης της γνώσης και ικανότητες συνεργασίας,
και στη μετατόπιση προς ένα μοντέλο μάθησης που βασίζεται σε αναζήτηση πηγών.
Ο Rumble (2001) αναφέρεται σε τέσσερα μοντέλα εκπαίδευσης διαδικτυακών μαθημάτων:
1. Στο μοντέλο Μεταβίβασης της Διδασκαλίας και της Μάθησης (Transmission model
of teaching and learning), που υποστηρίζεται από τις δυνατότητες του διαδικτύου
να προσφέρει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό σε υπερμεσική μορφή, παρέχοντας
πολλαπλές αναπαραστάσεις, δυνατότητες αξιολόγησης και ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση.
2. Το Εποικοδομιστικό μοντέλο (Constructivist model), όπου ο εκπαιδευόμενος εμπλέκεται ενεργά και αναλαμβάνει συγκεκριμένους ρόλους στο πλαίσιο κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού.
3. Το Κοινωνικο-πολιτισμικό μοντέλο (Socio-cultural model), όπου οι επικοινωνιακές
δυνατότητες του διαδικτύου μπορούν ουσιαστικά να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση με στόχο τη συνεργασία.
4. Το Μεταγνωστικό μοντέλο (Metacognitive model), στο οποίο ο εκπαιδευτής υποστηρίζει και υποβοηθά τον μαθητή να αποστασιοποιηθεί και να ελέγξει τη διαδικασία της μάθησης, ώστε να βελτιώσει την κατανόησή του.
Διδακτικές στρατηγικές και θεωρίες μάθησης που προτάθηκαν να αξιοποιούνται στην εκπαίδευση μέσω διαδικτύου είναι η ενεργητική μάθηση (active learning), η εποικοδομητική
ή εποικοδομιστική μάθηση (constructive learning) και η συνεργατική μάθηση (collaborative
learning), ωστόσο στην πράξη έχουν καταγραφεί και συμπεριφορισμός, γνωστικισμός και
κοινωνικός εποικοδομισμός.
Με τις σχεδόν ανεξάντλητες δυνατότητες για τη δημιουργία εντυπωσιακού διδακτικού περιεχομένου με κείμενο, ήχο, σχήματα, εικόνες, κινούμενα σχήματα και εικόνες, οι δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να επικεντρώνονται στην εύρεση της κατάλληλης ακολουθίας μαθησιακών εμπειριών, που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να συγκροτήσουν γνώση. Το περιεχόμενο και ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του υλικού προσδιορίζονται
με βάση το μοντέλο μάθησης που πρόκειται να υπηρετήσει. Για παράδειγμα, υλικό που ακολουθεί το μοντέλο «Μεταβίβασης της διδασκαλίας και της μάθησης» ακολουθεί μια δομημένη παρουσίαση και περιλαμβάνει αρκετές ασκήσεις αξιολόγησης. Αντίστοιχα, υλικό
διαμορφωμένο σύμφωνα με το εποικοδομιστικό μοντέλο περιλαμβάνει δραστηριότητες
που αναλαμβάνει ο εκπαιδευόμενος, εργαζόμενος ατομικά ή/και συμμετέχοντας σε ομάδες.
Σύμφωνα με τη Mason (1998) υφίστανται τρία μοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση:
1. Το μοντέλο του Υποστηριζόμενου Περιεχομένου (Content & Support Model). Είναι το
πλέον συμβατικό και διαδεδομένο. Βασίζεται σε διδακτικά υλικά σε ιστοσελίδες, τα
οποία υποστηρίζει ο δάσκαλος στην τάξη. Προσφέρει πολύ χαμηλό βαθμό διαδραστικότητας.
2. Το μοντέλο Πλαισιωμένου Περιεχομένου (Wrap around Model). Σ’ αυτό ένα ποσοστό περίπου 50% του χρόνου απαιτείται να αφιερωθεί σε δικτυακές δράσεις. Η διδακτέα ύλη παρουσιάζεται σταδιακά και βρίσκεται μέσα σ’ ένα «περιτύλιγμα» δρα-
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στηριοτήτων. Είναι περισσότερο μαθητοκεντρικό μοντέλο, όπου μαθητές και εκπαιδευτές έχουν πιο σύνθετους και υπεύθυνους ρόλους.
3. Το Ενσωματωμένο μοντέλο (Integrated Model), είναι ακριβώς αντίθετο από το πρώτο. Το μάθημα αποτελείται από συνεργατικές δραστηριότητες μέσω διαδικτύου και
το περιεχόμενό του είναι δυναμικό και ρευστό.
Από τα τεχνικά φυλλάδια των περισσότερων ΣΔΜ εξάγεται ότι αυτά κατά βάση ανταποκρίνονται, περισσότερο ή λιγότερο, στο πρώτο μοντέλο διδασκαλίας της Mason. Σταδιακά παρατηρήθηκε μια στροφή προς το δεύτερο μοντέλο, ενσωματώνοντας πιο σύγχρονες δικτυακές υπηρεσίες και τεχνικές, παρόλο που το τρίτο («Ενσωματωμένο») μοντέλο είναι αυτό
που υιοθετεί πλήρως τις τάσεις εκείνες που διαφαίνονται στον παιδαγωγικό χώρο τα τελευταία χρόνια και οι οποίες κινούνται προς περισσότερο μαθητοκεντρικές, συνεργατικές, ανακαλυπτικές και εποικοδομιστικές προσεγγίσεις.
Η γενική άποψη για τα ΣΔΜ είναι πως σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της συνεργατικής μάθησης και βασίζονται στην εποικοδομιστική θεωρία μάθησης, και ειδικότερα
στο έργο των Piaget και Vygotsky. Υπάρχουν βέβαια και απόψεις, όπως των Laister και Koubek (2001), που ισχυρίζονται ότι από την πληθώρα των παιδαγωγικών θεωριών που υπάρχει σήμερα, οι περισσότερες δεν έχουν διαποτίσει τις καθημερινές εκπαιδευτικές διαδικασίες, και πως σχεδόν καμία δεν έχει ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό των Συστημάτων Μάθησης με γενικές αλλά και απτές προϋποθέσεις. Παράλληλα, σημαντική είναι η επισήμανση
των Roschelle και Pea (1999) ότι η εφαρμογή εποικοδομιστικών αντιλήψεων για τη μάθηση
μέσα από το διαδίκτυο – και κατ’ επέκταση με διαδικτυακές πλατφόρμες – παρουσιάζει
ιδιαίτερες δυσκολίες, περισσότερες απ’ ό,τι έχει η εφαρμογή τους στη διαπροσωπική (faceto-face) εκπαιδευτική διαδικασία.
Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό της εκπαίδευσης που βασίζεται σε υπολογιστή συνεχίζει και σήμερα να ακολουθεί τη συμπεριφοριστική προσέγγιση, όπου ακολουθείται συνήθως γραμμική πορεία σε επάλληλα στάδια κλιμακούμενης δυσκολίας και χρησιμοποιείται
ευρέως η λογική της θετικής ενίσχυσης (με ήχους, εικόνες κ.λπ.). Μέσα από ακολουθίες του
σχήματος Ερέθισμα-Αντίδραση-Ενίσχυση ακόμα και αδύνατοι μαθητές έχουν ευκαιρίες να
βιώσουν μικρές επιτυχίες, αν και, χωρίς υψηλό βαθμό αυτονομίας στη διαδικασία της μάθησης, οι χρήστες υπάρχει φόβος να γίνουν ικανοί στις εξετάσεις αλλά φτωχοί στην κρίση.
Τα μαθησιακά περιβάλλοντα, που θεμελιώνονται στο μοντέλο κατασκευής της γνώσης από
το άτομο, είναι ανοικτά περιβάλλοντα, που δεν προσφέρουν πληροφορίες, αλλά δίνουν
ερεθίσματα με την παροχή αυθεντικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, ενταγμένων σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, επιδιώκοντας την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Ευνοούν τη
σταδιακή δόμηση της γνώσης σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο προσφέροντας πολλαπλές
αναπαραστάσεις των εννοιών, προσομοιώσεις και μοντελοποιήσεις, μικρόκοσμους, δυνατότητες παρέμβασης και προσαρμογής.
Σύμφωνα με το μοντέλο ΔΕΣΤΕ (Σολωμονίδου, 2006), ένα περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως
εποικοδομιστικό και μαθητοκεντρικό εφόσον περιλαμβάνει:
• Διερεύνηση και μελέτη των αρχικών αντιλήψεων των μαθητών.
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•

•
•
•

«Επινόηση» του περιεχομένου του περιβάλλοντος μάθησης και διαμόρφωσή του
μέσα από διαδοχικούς διδακτικούς μετασχηματισμούς, με βάση τόσο την επιστημονική γνώση όσο και τις αρχικές ιδέες και τις γνωστικές ανάγκες των μαθητών.
Σχεδίαση εποικοδομιστικών διδακτικών καταστάσεων και διαδικασιών.
Τεχνική ανάπτυξη του ψηφιακού περιβάλλοντος με τη χρήση κατάλληλων ψηφιακών μέσων και συμβόλων και διαμορφωτική αξιολόγησή του.
Εφαρμογή του περιβάλλοντος σε συνθήκες πραγματικής μάθησης και συνολική αξιολόγησή του με βάση, μεταξύ άλλων, τις τελικές αντιλήψεις, γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών.
Συνοψίζοντας

Σήμερα οι διαδικτυακές πλατφόρμες προσφέρουν δυνατότητες υποστήριξης μαθημάτων
που βασίζονται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Ωστόσο στην πράξη αυτό επαφίεται στον
εκπαιδευτή/δημιουργό των μαθημάτων, ενώ παράλληλα η καταλληλότητα για την επιλογή
μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας εξαρτάται πρώτιστα από τις ανάγκες, τις δυνατότητες και
τις συγκεκριμένες συνθήκες καθενός εκπαιδευτή ή οργανισμού. Το ζήτημα της σωστής ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία παραμένει ανοιχτό. Η εποχή όπου το eLearning δεν ήταν τίποτε περισσότερο από το «ανέβασμα» στο διαδίκτυο παρουσιάσεων
PowerPoint έχει περάσει. Κρίνεται πλέον απαραίτητη η προετοιμασία των εκπαιδευτικών
σε μοντέλα εποικοδομιστικά, συλλογικά και συμμετοχικά. Όπως αναφέρουν οι Warschauer
και Meskill, το κλειδί για την επιτυχή χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία βρίσκεται όχι
στο υλικό (hardware) ή το λογισμικό (software), αλλά στο «humanware».
Τα ΣΔΜ παρομοιάστηκαν με νησιά μέσα στην απέραντη θάλασσα δυνατοτήτων μάθησης
που προσφέρει ο Παγκόσμιος Ιστός. Το βέβαιο είναι ότι η κατάσταση δεν σταθεροποιείται,
καθώς αναδύθηκαν έννοιες όπως «Web 2.0», εικονικοί κόσμοι όπως το «Second Life» και...
έπεται συνέχεια. Εκείνο που δεν θα πρέπει να λησμονείται είναι ότι μάθηση σημαίνει μάθηση, είτε συνοδεύεται από το e είτε όχι και ότι στο e-Learning θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε περισσότερο σ’ αυτήν και λιγότερο στο e.
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σχολείο.com Σενάριο για τη νεοελληνική γλώσσα Α' ή και Β' Γυμνασίου με αξιοποίηση
των Τ.Π.Ε. και του κριτικού γραμματισμού
Δουζίνα Μαρίλη
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, ΜΑ
marilidouzinas@yahoo.gr
Περίληψη
Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Α’
ή/και Β’ Γυμνασίου και συγκεκριμένα στην ενότητα 1 και 2 (Α’ Γυμνασίου) και 4 ( Β’ Γυμνασίου). Οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν το σχολείο από μία άλλη οπτική, εκείνη του
παρατηρητή, του κριτή, του αξιολογητή. Έρχονται σε επαφή με απόψεις, προβληματισμούς,
εκπαιδευτικά πειράματα, καινοτομίες, εικόνες από σχολεία υπανάπτυκτα ή αναπτυγμένα
αλλά και με τις διαφαινόμενες προοπτικές για το μέλλον του σχολείου, ακόμα και με γελοιογραφίες και λεξικά. Καταγράφουν τις πληροφορίες και κυρίως τον προβληματισμό που
προκύπτει από τις δοσμένες πηγές. Με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και αξιοποιώντας
πολλαπλά τις ΤΠΕ κρίνουν, αυτενεργούν και παράγουν κείμενα σε αυθεντικές συνθήκες
επικοινωνίας. Στο τέλος καλούνται να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τις άλλες ομάδες.
Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ, γλωσσική διδασκαλία, θεματική ενότητα «Σχολείο», Α’ και Β’ Γυμνασίου
Εισαγωγή
Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία επέφερε αλλαγές σε όλες τις πτυχές
της εκπαιδευτικής διαδικασίας: στις διδακτικές πρακτικές, στις μαθησιακές συνήθειες, στα
χρησιμοποιούμενα μέσα αλλά και στην οργάνωση των εκπαιδευτικών χώρων (Κατηνιώτης
et al., 2012). Η πληροφορική τεχνολογία χρησιμοποιείται ευρύτερα στη σχολική ζωή και η
διδασκαλία της διαχέεται σε όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα αλλά και σε όλες τις
δραστηριότητες της σχολικής ζωής (Κοντογιαννοπούλου, 1991: 71). Από το 1960, οπότε και
τοποθετούνται οι πρώτες απόπειρες για αξιοποίηση των υπολογιστών στη γλωσσική διδασκαλία, μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στη φάση που έχει αποκληθεί ως «κάθετη διάχυση του CALL» (vertical spread of
CALL), θεωρείται αυτονόητη η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου τόσο
στην παραγωγή μαθησιακού υλικού (learning material) όσο και στη διδασκαλία (Κουτσογιάννης et al., 2011). Επιπλέον, οι ιδιαιτερότητες (‘affordances’) των ΤΠΕ, (Kress, 2003), καθιστούν πολύ εύκολη τη μίξη σημειωτικών συστημάτων (semiotic modes) ευνοώντας τη
διάδοση των πολυτροπικών κειμένων (multimodal texts). Είναι επομένως σαφές ότι η πολυτροπικότητα των κειμένων, η υπερκειμενικότητα και η δυνατότητα ανάκτησης των πληροφοριών από τεράστιες βάσεις (γλωσσικών και πολυτροπικών) δεδομένων απαιτούν άλλου
τύπου γνώσεις και αναγνωστικές δεξιότητες. Είναι προφανές ότι η νέα αυτή πραγματικότητα δεν θα μπορούσε παρά να αποτυπωθεί σε νέες θεωρίες για τη διδασκαλία των γλωσσών. Όροι όπως πολυγραμματισμοί (multiliteracies), πολυτροπικότητα (multimodality) και
σχέδιο/σχεδιασμός (design) ανήκουν στη νέα αυτή θεωρητική αναζήτηση, χρησιμοποιούνται ευρύτατα και αποτυπώνουν τους νέους προσανατολισμούς που αποκτά η διδασκαλία
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των γλωσσών υπό το πρίσμα της ευρείας χρήσης των ΤΠΕ ως μέσων πρακτικής γραμματισμού (Κουτσογιάννης et al., 2011).
Η συνειδητή εξοικείωση με τη διάσταση της πολυτροπικότητας στην πρόσληψη και παραγωγή λόγου στο γλωσσικό μάθημα θεωρείται στις μέρες μας απαραίτητη. Η εξοικείωση αυτή είναι καλό να γίνει στο πλαίσιο της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας και των άλλων σημειωτικών τρόπων από τους μαθητές και όχι στο πλαίσιο μετάδοσης μιας «ύλης-θεωρίας»
σχετικής με την πολυτροπικότητα. Δεν μπορεί η κατοχή της υβριδικής αυτής μορφής λόγου
να λείπει από το ρεπερτόριο του μελλοντικού πολίτη. Δεν μπορεί επομένως παρά να ενσωματωθεί λειτουργικά στο γλωσσικό curriculum (Κουτσογιάννης et al., 2011). Οι παρουσιάσεις ενώπιον ακροατηρίου, τα πολυμεσικά κείμενα, οι ιστοσελίδες αποτελούν τα ενδεικτικά
νέα (πολυτροπικά) είδη λόγου με ευρύτατη κοινωνική διάδοση, γι’ αυτό και δεν μπορούν
να λείπουν από τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών για τη γλωσσική εκπαίδευση (Κουτσογιάννης et al., 2011). Είναι γεγονός ότι τα παιδιά είναι αρκετά εξοικειωμένα με τη νέα αυτή
μορφή κειμενικότητας, αφού είναι αρκετά εξοικειωμένα με το διαδίκτυο. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι μπορούν να διαβάσουν επαρκώς τα κείμενα αυτά ή ότι μπορούν να τα σχεδιάσουν/γράψουν. Κυρίως όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορούν να τα διαβάσουν με
κριτική υποψία (Κουτσογιάννης et al., 2011).
Παράλληλα, είναι αναγκαίο στη διδασκαλία της γλώσσας να ενθαρρύνεται η χρήση του
ηλεκτρονικού λεξικού και η αναζήτηση λέξεων σε σώματα κειμένων. Η αξιοποίηση σωμάτων κειμένων στη σχολική τάξη διευρύνει τη γλωσσική εμπειρία των μαθητών. Πραγματοποιώντας έρευνα σε σώματα κειμένων έχουν την ευκαιρία να προσλάβουν επιπλέον γλωσσικά ερεθίσματα που διευρύνουν τη γνώση τους για τη γλώσσα και τη χρήση της. Εκτίθενται
δηλαδή σε επιπλέον γλωσσικά ερεθίσματα, τα οποία προσεγγίζουν με διερευνητική ματιά
(Κουτσογιάννης et al., 2011).
Η διδακτική πρόταση
Προβληματική
Ο χώρος του σχολείου είναι οικείος στους μαθητές. Την ίδια στιγμή, όμως, και ανοίκειος,
καθώς οι μαθητές τον προσεγγίζουν μονοδιάστατα, με τη μαθητική τους ιδιότητα. Τι θα
γινόταν αν οι μαθητές διερευνούσαν αυτόν τον χώρο; Αν βρίσκονταν για λίγο στην άλλη
πλευρά, σε αυτή του αξιολογητή ή του στοχαστή ή του κριτικού; Με το σενάριο αυτό οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ιδέες ή πληροφορίες που θα διευρύνουν
την οπτική τους για το σχολείο. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το υλικό θα παραχθεί από
τους ίδιους και δεν θα υπαγορευθεί από τον διδάσκοντα.
Στόχοι
Με τη διδακτική πρόταση, όσον αφορά στους γνωστικούς στόχους, επιδιώκεται οι μαθητές:
• να μάθουν να συλλέγουν μόνοι τους πληροφορίες για το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα (ανευρετική διαδικασία μάθησης, εποικοδομισμός).
• να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα.
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•
•
•
•
•

να εξοικειωθούν με την κατανόηση, την αποκωδικοποίηση και την κριτική προσέγγιση των πολυτροπικών κειμένων.
να μάθουν να κρατούν και να οργανώνουν τις σημειώσεις τους.
να ασκηθούν στο να μετασχηματίζουν τις σημειώσεις τους σε κείμενο.
να εξασκηθούν στον προσχεδιασμένο προφορικό λόγο.
να παραγάγουν γραπτό λόγο (κλασικός γραμματισμός).

Αναφορικά με τους παιδαγωγικούς στόχους, επιδιώκεται οι μαθητές:
• να καλλιεργήσουν την πρωτοβουλία και την αυτενέργειά τους.
• να ασκηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στη διεκπεραίωση «αποστολών».
• να μάθουν τους κανόνες της συνεργασίας.
• να εξοικειωθούν με τη συνεργατική αναζήτηση της γνώσης.
• να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, καθώς μαθαίνουν να προσλαμβάνουν
κριτικά τις πληροφορίες (κριτικός γραμματισμός).
• να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα κριτικής ανάγνωσης και αξιολόγησης της διαδικτυακής πληροφορίας (κριτικός γραμματισμός).
Τέλος, σε σχέση με την τεχνολογία επιδιώκεται οι μαθητές:
• να ασκηθούν στη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων (νέος γραμματισμός).
• να μάθουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά λεξικά και να παρατηρούν τη χρήση των
λέξεων σε κείμενα και σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας.
Μεθοδολογία
Η διδακτική πρόταση βασίζεται στις εξής μεθοδολογικές αρχές και διδακτικές προσεγγίσεις:
•

•

την παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού: Ο κριτικός γραμματισμός εξοπλίζει
τον μαθητή με τη δεξιότητα να διαγιγνώσκει την ιδεολογική διάσταση της γλώσσας,
να αναπτύσσει κριτική αντίσταση σε σαφή ή υπόρρητα νοήματα που συμβάλλουν
στην καταπίεση ομάδων, στη διαιώνιση στερεοτύπων κ.λπ., να αμφισβητεί ό,τι
προβάλλεται ως κανονικό και ουδέτερο, να προτείνει μέσα από τα κείμενά του διαφορετικούς τρόπους θέασης ενός θέματος, να διεκδικεί με δημοκρατικό τρόπο τα
δικαιώματά του και να μην αποδέχεται τον κόσμο που τον περιβάλλει ως στατικό
πλαίσιο (Χατζησαββίδης, Κωστούλη, Τσιπλάκου, 2011). Ο κριτικός γραμματισμός
διαμορφώνει δηλαδή κριτικά υποκείμενα που μπορούν να διαπραγματεύονται κριτικά τον κόσμο μέσα από τα κείμενα που παράγονται ή που παράγουν και που σταδιακά συγκροτούνται σε ενεργούς πολίτες.
τη μαθητοκεντρική προσέγγιση: Η διδασκαλία της ενότητας μέσω της εφαρμογής
του σεναρίου απομακρύνεται από την παραδοσιακή μορφή (δασκαλοκεντρική διδασκαλία) και υιοθετεί το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται σε αυτόν του διευκολυντή και διαμεσολαβητή στην προσπάθεια των μαθητών να οικοδομήσουν τη νέα γνώση και λειτουργεί ως σχεδιαστής του μαθήματος και συντονιστής της μαθησιακής διαδικασίας. Στο επίκεντρο
της διδασκαλίας τίθεται ο μαθητής, που παύει να είναι παθητικός ακροατής και δέκτης γνώσεων αλλά αυτενεργεί λαμβάνοντας πρωτοβουλίες ως κριτικός αναγνώ-
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•

στης, ερευνητής, συλλέγοντας αρχικά ψηφιακό υλικό μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο ή άλλες
κειμενικές πηγές. Η αναζήτηση είναι κατευθυνόμενη ως προς τα κείμενα αναφοράς
[ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση]. Οι μαθητές συνδέουν τη γνώση με την
πραγματικότητα, και παράλληλα προβαίνουν σε διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης και
ετερο-αξιολόγησης.
την ομαδοσυνεργατική μέθοδο: Τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής μάθησης είναι
αναμφισβήτητα, καθώς « η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι η κύρια δραστηριότητα
μέσα από την οποία συντελείται η μάθηση» (Βοσνιάδου, 2001:5).
Ομάδες και Χρονισμός

Η διδακτική πρόταση υλοποιείται στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ (οι παρουσιάσεις των μαθητικών εργασιών μπορούν να γίνουν στην τάξη αν υπάρχει διαδραστικός πίνακας ή προβολικό μηχάνημα) και διαρκεί τουλάχιστον 3 διδακτικές ώρες, ανάλογα με τη δυναμική, την ωριμότητα των μαθητών και την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες.
1η διδακτική ώρα: Οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες των 4-5 ατόμων (κάθε ομάδα έχει
διαφορετικό φύλλο εργασίας). Ο χωρισμός τους σε ομάδες γίνεται από τον διδάσκοντα με
παιδαγωγικά κριτήρια (λαμβάνει υπόψη του τα ενδιαφέροντα των μαθητών –μπορεί να
βασιστεί και σε κοινωνιόγραμμα που θα έχει ζητήσει στην αρχή της σχολικής χρονιάς –και
φροντίζει οι ομάδες να είναι έχουν την ίδια δυναμική.) Ο διδάσκων διαμοιράζει σε όλους
τους υπολογιστές όλα τα φύλλα εργασίας (ένα αρχείο word). Ένας μαθητής από κάθε ομάδα τραβά έναν «κλήρο» που υποδεικνύει ποιο φύλλο εργασίας θα προσπελάσει η ομάδα
του. Αυτό το φύλλο το εντοπίζει στο αρχείο που του έχει δώσει ο καθηγητής. Ο διδάσκων
μοιράζει σε κάθε ομάδα (και) εκτυπωμένο το φύλλο εργασίας που της αντιστοιχεί (ώστε να
μπορούν πιο εύκολα οι μαθητές να παρακολουθούν τις ερωτήσεις και να σημειώνουν δουλεύοντας παράλληλα στο διαδίκτυο). Ζητάει από κάθε ομάδα να μοιράσει ρόλους (π.χ.
γραμματέας, διαμεσολαβητής κ.ά.). Η έρευνα αρχίζει. Οι μαθητές συνεργάζονται και κρατούν σημειώσεις καθοδηγούμενοι από το φύλλο εργασίας.
2η διδακτική ώρα: Οι μαθητές παρουσιάζουν στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας τους
(πολυτροπικά κείμενα σε μορφή ppt ή άλλη μορφή «κειμένου», όπως κόμικς). Οι εργασίες
αυτές αποθηκεύονται στη συνέχεια σε φάκελο στον υπολογιστή της τάξης (ή σε έναν υπολογιστή), ώστε οι μαθητές να πάρουν σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των εργασιών. Οι
εργασίες μπορούν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου, στην ηλεκτρονική σχολική
εφημερίδα ή στο ιστολόγιο του σχολείου.
3η διδακτική ώρα: Οι μαθητές αξιολογούν την ομάδα τους και τις άλλες ομάδες συμπληρώνοντας συγκεκριμένα φύλλα εργασίας. Γίνεται συζήτηση στην τάξη καθοδηγούμενη από τον
καθηγητή για αναστοχασμό και ανατροφοδότηση. Εντοπίζονται αδυναμίες του εγχειρήματος, τεχνικά προβλήματα και οφέλη.
Φύλλα εργασίας -αποστολές μαθητών
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και αναλαμβάνουν με την καθοδήγηση
του διδάσκοντα συγκεκριμένες εργασίες που υποδεικνύονται από το φύλλο εργασίας τους.
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1η ομάδα: Οι μαθητές επισκέπτονται τη διεύθυνση http://www.glasbergen.com, επιλέγουν
5 γελοιογραφίες σχετικές με την εκπαίδευση (ή την εκπαίδευση και τις ΤΠΕ) και τις σχολιάζουν. Τους δίνονται βοηθητικές ερωτήσεις:
α) Ποιο είναι το πρόβλημα/ το φαινόμενο/ η συμπεριφορά που σχολιάζει η γελοιογραφία;
β) Υπάρχει βαθμός υπερβολής στην αποτύπωση του φαινομένου; Γιατί; γ)Ποιο είναι το μήνυμα που «εκπέμπεται» κατά τη γνώμη σας από τη γελοιογραφία; Μπορεί το χιούμορ να
προβληματίσει; δ) Ποια είναι η δύναμη της γελοιογραφίας; ε) Είναι εύκολη η δημιουργία
της; Καταγράφουν τις απαντήσεις τους και καλούνται να τις μετασχηματίσουν σε πολυτροπικό κείμενο που θα συμπεριληφθεί σε μία παρουσίαση (ppt). Αν θέλουν, μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους κόμικς είτε με τον παραδοσιακό τρόπο είτε χρησιμοποιώντας το
λογισμικό pixton.
2η ομάδα: Οι μαθητές επισκέπτονται τη διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=
MukR5xt3s6w και παρακολουθούν ένα σύντομο βίντεο όπου ο Sir Ken Robinson συμπυκνώνει τις απόψεις του για το εκπαιδευτικό σύστημα. Κρατούν σημειώσεις με τη βοήθεια ερωτήσεων όπως: α) Ποια φαινόμενα / προβλήματα / δεδομένα θίγει το βίντεο; β)Ποια μηνύματα προκύπτουν από το βίντεο; γ) Ποιος είναι ο στόχος του βίντεο; δ) Υπάρχει υπερβολή
στην αποτύπωση των γεγονότων; Γιατί; ε) Υπάρχει χιούμορ; Ποια η λειτουργία του; στ) Ποια
αίσθηση σας δημιουργεί η αποτύπωση των πληροφοριών (η εικονογράφηση του λόγου); Οι
μαθητές παράγουν λόγο και παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις τους σε μία παρουσίαση
(ppt).
3η ομάδα: Οι μαθητές επισκέπτονται τη διεύθυνση http://www.ted.com/talks/sugata_
mitra_the_child_driven_education.html ή http://www.youtube.com/watch?v= mXIiekDin
wk. Παρακολουθούν το βίντεο και σημειώνουν ό,τι θεωρούν σημαντικό. Βοηθητικά συμβουλεύονται τις εξής ερωτήσεις: α) Ποια φαινόμενα/προβλήματα/δεδομένα θίγει το βίντεο; β) Ποια μηνύματα προκύπτουν από το βίντεο; γ) Υπάρχει χιούμορ; Ποια η λειτουργία
του; δ) Τι είναι αυτό που σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση παρακολουθώντας το βίντεο;
Οι μαθητές παράγουν λόγο και παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις τους σε μία παρουσίαση
(ppt).
4η ομάδα: Οι μαθητές επισκέπτονται τη διεύθυνση http://www.greek-language.gr/greek
Lang/modern_greek/tools/lexica/index.html, όπου επιλέγουν το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Τριανταφυλλίδη και καταγράφουν τις πληροφορίες που προκύπτουν για τις
λέξεις «σχολείο» και «γυμνάσιο». Αναζητούν την παρουσία των λέξεων στο Σώματα Κειμένων και παρατηρούν τυχόν διαφοροποιήσεις στη σημασία τους. Επιλέγουν, στη συνέχεια,
τα Στατιστικά, και καταλήγουν σε συμπεράσματα για τη χρήση των λέξεων (ποιοι τύποι εμφανίζονται συχνότερα; Ποιοι λιγότερο συχνά; Γιατί;) Ακολούθως, μεταβαίνουν στη διεύθυνση http://www.asprilexi.com και για τις ίδιες λέξεις καταγράφουν τα αποτελέσματα της
έρευνάς σας. Παράλληλα σχολιάζουν και μία παρατιθέμενη φράση του Β. Ουγκώ. Οι μαθητές παράγουν λόγο και παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις τους σε μία παρουσίαση (ppt).
5η ομάδα: οι μαθητές επισκέπτονται τις διευθύνσεις
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http://www.e-magazino.gr/endiaferonta/sxoleia-apo-olo-ton-kosmo-eikones.html
http://www.travelstyle.gr/portal/gr/destination_articles.php?dest_id=35&id=10579
με στόχο να καταγράψουν πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα διαφόρων χωρών
(ανεπτυγμένων και μη), να οδηγηθούν σε συμπεράσματα, να κάνουν συγκρίσεις με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και να διατυπώσουν τον προβληματισμό τους για το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι μαθητές παράγουν λόγο και παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις τους σε μία παρουσίαση (ppt).
6η ομάδα: Οι μαθητές επισκέπτονται τις διευθύνσεις
http://www.lectores.gr/2013/08/τα-σχολεία-του-ψηφιακού-κόσμου/
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.paideia&id=27026
http://www.educationforanewera.com/#intro
Συλλέγουν πληροφορίες/«προβλέψεις» για το εκπαιδευτικό σύστημα του μέλλοντος, καταγράφουν τα συμπεράσματα - τον προβληματισμό - τη θετική και την αρνητική πλευρά των
καινοτομιών- τις ανησυχίες τους. Στο τέλος, παράγουν λόγο για το πώς φαντάζονται το
σχολείο του μέλλοντος και καταθέτουν τη δική τους πρόταση. Οι μαθητές παράγουν λόγο
και παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις τους σε μία παρουσίαση (ppt).
Μετά το τέλος των παρουσιάσεων οι μαθητές κάθε ομάδας αξιολογούν την ομάδα τους και
τις άλλες ομάδες και δημοσιεύουν την εργασία τους στο ιστολόγιο της τάξης/ του σχολείου
τους ή στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου τους.
Συμπεράσματα – Κριτική
Ενδεχομένως για την ολοκλήρωση του σεναρίου να χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Η διάρκεια του σεναρίου εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα και την ωριμότητα, την κριτική ικανότητα και τον βαθμό συνεργασίας των ομάδων αλλά και από τυχόν πρακτικά προβλήματα
που μπορεί να προκύψουν.
Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί συσχετιζόμενο με άλλα γνωστικά αντικείμενα (Λογοτεχνία,
Μουσική, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία). Με αφορμή, για παράδειγμα, τη Νέα Παιδαγωγική
του Ν. Καζαντζάκη οι μαθητές μπορούν να προβούν (οδηγούμενοι σε συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους) σε μία σύγκριση του εκπαιδευτικού συστήματος του χθες και του σήμερα. Το ίδιο μπορούν να κάνουν με σημείο εκκίνησης την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (ενότητα 2), να συγκρίνουν δηλαδή την εκπαίδευση στην αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα.
Βιβλιογραφικές αναφορές
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Σχολικές αναμνήσεις. Ο δάσκαλος και ο μαθητής του χτες και του σήμερα
Βοϊβόντα Θεοδώρα
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02
tboivon@gmail.com
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία της οποίας ο τίτλος είναι: «Σχολικές Αναμνήσεις, ο δάσκαλος και ο
μαθητής του χτες και του σήμερα» διατυπώνεται μία διδακτική πρόταση σχετικά με την
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και του Διαδικτύου στο μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Βασικός άξονας της πρότασης
είναι η αξιοποίηση του αποσπάσματος «Η Νέα Παιδαγωγική» του Ν. Καζαντζάκη από το
σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου, ως αφόρμηση για τη δημιουργική αναζήτηση των μαθητών και την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου να γνωρίσουν την εξελικτική πορεία του δάσκαλου και του μαθητή,
καθώς και τη μεταξύ τους σχέση, διαχρονικά, οδηγούμενοι μέσα από τρεις διαδρομές: την
Πεζογραφία, την Ποίηση και την Καλλιτεχνική έκφραση.
Λέξεις - κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Πεζογραφία, Ποίηση, Καλλιτεχνική έκφραση.
Παρουσίαση της πρότασης
«Σχολικές αναμνήσεις. Ο δάσκαλος και ο μαθητής του χτες και του σήμερα»
Η «Νέα Παιδαγωγική», ένα υπερμεσικό και πολυμεσικό κείμενο αναδιαμορφωμένο από
την εκπαιδευτικό, αναταράσσει και διασαλεύει την αφηγηματική τάξη (Bakker, 1999) ενσωματώνοντας άλλα κείμενα, ποίηση, γραφικά, κόμικ, video παρμένα από το διαδίκτυο και
ομαδοποιημένα, διανθισμένο από υπερσυνδέσμους, οι οποίοι οπτικοποιούν τη σχέση του
μαθητή και του δάσκαλου διαχρονικά και καλλιεργούν τους μαθητές στον πολιτισμικό
γραμματισμό, απομακρύνοντάς τους από την αποκλειστική διδασκαλία του λογοτεχνικού
κανόνα και ανοίγοντας το μάθημα και σε άλλα είδη κειμένων (Αποστολίδου, 2003). Οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες, τους πεζογράφους (2), τους ποιητές και τους καλλιτέχνες ως δημιουργικοί αναγνώστες γίνονται νοηματοδότες του κειμένου (Καπλάνη & Κουντουρά, 2004. Γεωργίου, 2006), το επεξεργάζονται, αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και δημιουργούν τη δική τους ερμηνεία και γνώση (Cope & Kalantzis, 2000). Εξετάζουν την ευρύτερη ιστορικότητα της στιγμής πρόσληψης αλλά και της στιγμής της συγγραφής του κειμένου (Κουντουρά, 2002). Οδηγούνται στη φιλαναγνωσία (κειμενοκεντρική προσέγγιση) και
μέσω των Τ.Π.Ε στην πολυστρωματική πρόσληψη και ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της έντυπης λογοτεχνίας. Εξασκούν τη δημιουργική γραφή τους (Σουλιώτης, 1995) με
τον επεξεργαστή κειμένου και πειραματίζονται με τις λέξεις αναδεικνύοντας τις πολλαπλές
εκδοχές της και δυνατότητες της λογοτεχνίας και κατανοώντας τους μηχανισμούς κατασκευής και λειτουργίας της.
Αναδεικνύεται έτσι, η ρευστότητα των κειμένων, ευνοείται η αποστασιοποίηση του συγγραφέα από το κείμενό του μέσω της οθόνης, διδάσκοντας πολλά και σημαντικά πράγματα
για τη λογοτεχνία, την κατασκευή και τη λειτουργία της στους μαθητές (Νικολαΐδου, 2009).
Άλλωστε η μεταγραφή ενός λογοτεχνικού κειμένου με τη βοήθεια των πολυμέσων αναδει_________________________________________________________________________________________________________
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κνύει τη συνομιλία των τεχνών στο εσωτερικό του και τη συνεργασία των αισθήσεων για
την πρόσληψή του (Νικολαΐδου, 2009). Τέλος, οι μαθητές ως ενεργοί αναγνώστες δίνουν τη
δική τους ερμηνεία, παράγοντας το δικό τους προσωπικό λόγο (Χοντολίδου, 2002), δίνοντας έμφαση στην ερμηνευτική πολλαπλότητα (Φρυδάκη, 2003).
Όλες οι ομάδες επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, συνθέτουν το υλικό
τους (κείμενα, εικόνες, σκίτσα, γελοιογραφίες, video) και τα πορίσματά τους και τα παρουσιάζουν με το πρόγραμμα παρουσίασης «power point». Χρησιμοποιώντας αυτή την πολυμεσική εφαρμογή βοηθιoύνται στη μεταφορά των γλωσσικών τρόπων του λογοτεχνικού
κειμένου σε άλλους σημειωτικούς τρόπους, καταδεικνύεται η δραστικότητα της λογοτεχνικής γλώσσας και αναδεικνύεται το ολιστικό μοντέλο πρόσληψης και παράστασης του κόσμου, το οποίο κατασκευάζει η λογοτεχνία. Επιπλέον, λειτουργεί παιγνιωδώς και την ίδια
στιγμή διδακτικά, καθώς ξεβιδώνει τη λογοτεχνική μηχανή και μεταφέρει τις τεχνικές και τα
γλωσσικά τεχνάσματά της στις τεχνικές και τα τεχνάσματα άλλων μέσων, οπτικοακουστικών, τα οποία συνομιλούν με το λογοτεχνικό κείμενο (Νικολαΐδου, 2009).
α. Συνεξετάζονται τα κείμενα: Τα αποσπάσματα από τα παρακάτω διηγήματα και ποιήματα:
•
•
•
•
•
•
•
•

«Όταν ήμουν δάσκαλος», από το αυτοβιογραφικό διήγημα του Ι. Κονδυλάκη,
«Το σκολειό και το σπίτι» του Κ. Παλαμά,
«Γάνωσις» του Κώστα Κρυστάλλη,
[Πώς έγινα δάσκαλος] του Α. Δελμούζου,
«Η εκδρομή του Δημητρού» της Κατίνας Παπά,
«Τώρα θα δεις….» του Δημήτρη Γκιώνη,
«Στο γυμνάσιο» της Βούλας Μάστορη,
«Ο Κύριός μου» της Ζωρζ Σαρή.

Τα Ποιήματα:
•
•
•
•

«Στο Δάσκαλο» του Κ. Παλαμά,
«Δεκατέσσερα παιδιά» του Νικηφόρου Βρεττάκου,
«Παιδιών η Βασιλεία, Ανδρομάχης Επάνοδος», του Γιάννη Κουβαρά
Επίσης ανευρίσκονται στο διαδίκτυο επιστολές σημερινών γονιών, γελοιογραφίες,
φωτογραφικό υλικό εποχής, αποφθέγματα.

β. Η λειτουργία της ομάδας
Οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων ανά σταθμό εργασίας (υπολογιστή),
στον οποίο έχουν αναρτηθεί όλοι οι απαραίτητοι φάκελοι. Είναι συνδεδεμένοι με το Διαδραστικό πίνακα ή Βιντεοπροβολέα. Το υλικό δίνεται και σε έντυπη μορφή. Θα απαιτηθούν
οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικές ώρες.
1ο στάδιο: Οι μαθητές βρίσκονται μπροστά στην υπερμεσική εφαρμογή της «Νέας Παιδαγωγικής» και αρχίζουν, συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, να ανοίγουν
τους υπερσυνδέσμους του κειμένου. Βλέπουν μπροστά τους τον Καζαντζάκη σε μια παλιά
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συνέντευξή του, δεν ενδιαφέρει τόσο το τι λέει, όσο η μορφή του να μιλάει, να κινείται στο
χώρο και οι φωνές πίσω του πεζογράφου Αχιλλέα Κυριακίδη και των ηθοποιών Γιώργου
Λιάντου και Τζίνης Παπαδοπούλου να αφηγούνται το απόσπασμα δραματοποιώντας το
(https://www.youtube.com/watch?v=KlYJDSL1YoM), βοηθώντας τους να κατακτήσουν το
λογοτεχνικό κείμενο με άλλους σημειωτικούς πόρους (Νικολαΐδου, 2009). Τους ζητείται να
καταγράψουν λέξεις ή φράσεις κλειδιά που τους προξένησαν εντύπωση, πάνω στις οποίες
θα στηριχθεί η διαδραστική τους αναζήτηση.
Σε δεύτερη φάση, πατώντας άλλο υπερσύνδεσμο, έρχονται σε επαφή με τον ίδιο τον Καζαντζάκη παρακολουθώντας τη σειρά του Σκάι « Έλληνες του Πνεύματος και της Τέχνης: Νίκος
Καζαντζάκης» (https://www.youtube.com/watch?v=vOeoRrhmuZw). Τους ζητείται να καταγράψουν ό,τι αφορά τη μαθητική του ζωή, καθώς και τον ευρύτερο χρόνο πρόσληψης του συγκεκριμένου έργου «Αναφορά στο Γκρέκο». Με αυτό τον τρόπο αποκτούν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τον πεζογράφο και το έργο του, καθώς επίσης αποφασίζουν μετά από συζήτηση, τα σημεία προς περαιτέρω
διερεύνηση. Με αυτές τις δύο εφαρμογές καταφέρνουν να αισθητοποιήσουν το χώρο, το χρόνο, τα πρόσωπα και τον αφηγητή. Μπορούν να νιώσουν βιωματικά τον αφηγητή μπαίνοντας στη θέση του και να
ξαναθυμηθούν τη δική τους πρώτη μέρα στο σχολείο, να έρθουν σε επαφή με συναισθήματα, που πιθανόν να έχουν ξεχάσει.
2ο στάδιο: Η πρώτη ομάδα των πεζογράφων (1) ανιχνεύει μέσα από άλλο υπερσύνδεσμο το αν η φράση
του πατέρα του μικρού Καζαντζάκη «Το κρέας δικό σου, τα κόκκαλα δικά μου!» και γενικά ο σκληρός
τρόπος διαπαιδαγώγησης και ο τύπος του δάσκαλου υφίσταται και σε άλλα κείμενα της εποχής του Καζαντζάκη (λ.χ. Κωστή Παλαμά, Α. Δελμούζου, Κατίνας Παπά, Κώστα Κρυστάλλη, Δημήτρη
Γκιώνη και Ι. Κονδυλάκη: http://oiko.wordpress.com/2011/03/27). Αποτελεί κανόνα ή εξαίρεση ο δάσκαλος της Νέας Παιδαγωγικής; Ανιχνεύουν τις ομοιότητες και τις διαφορές που
διακρίνουν στις παιδαγωγικές μεθόδους, που εφαρμόζουν οι δάσκαλοι των προηγούμενων
αποσπασμάτων με τις μεθόδους που περιγράφει ο Ν. Καζαντζάκης στη «Νέα Παιδαγωγική», αναρωτιούνται αν αυτές οι μέθοδοι παρουσιάζονται αποτελεσματικές και σχολιάζουν
τη γλώσσα που χρησιμοποιούν μαθητές και δάσκαλοι. Τους ζητείται να σχολιάσουν τη
φράση στο απόσπασμα του Α. Δελμούζου «Και συλλογιζόμουν τώρα τη Γεωγραφία που την
είχα όλη μάθει απ' έξω, κι έβρισκα μονάχα πλήθος αριθμούς και ατέλειωτα μπερδεμένα
ονόματα
από
ποταμούς,
βουνά
και
πόλεις...»
(http://gym-evsch-nsmyrn.att.sch.gr/stuedents/ergasies2012-13/ergasia-neoel-logotexnia-a3.pdf). Επίσης, σαν
εξαίρεση στον κανόνα εκείνης της εποχής, παρατηρούν και σχολιάζουν τη στάση του κυνηγού-δασκάλου στο διήγημα του Κονδυλάκη. Τι ήταν αυτό που τον διαφοροποίησε από τους
άλλους δασκάλους της εποχής του; Τέλος, οι μαθητές μετά από διαδικτυακή αναζήτηση
συλλέγουν εικόνες, κόμικ-γελοιογραφίες, διαμορφώνουν δικούς τους διαλόγους και κατασκευάζουν ένα video όπου παρουσιάζουν τη σχέση μαθητή-δασκάλου του προηγούμενου
αιώνα.
Με αυτό τον τρόπο κατανοούν ότι, ο σκληρός δάσκαλος της «Νέας Παιδαγωγικής» δεν ήταν
η εξαίρεση αλλά ο κανόνας τον προηγούμενο αιώνα, ότι η μορφή του πράγματι ήταν σκληρή, μάλιστα πολλές φορές και απάνθρωπη. Μπορεί να ήταν αποτελεσματική κάποιες φορές, όμως αυτό που κατάφερναν ήταν η στείρα γνώση και όχι η δημιουργία μιας υγιούς ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
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Μέσα από άλλο υπερσύνδεσμο η ομάδα των Πεζογράφων (2) έρχεται σε επαφή με δύο
κείμενα, το πρώτο της Βούλας Μάστορη http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/content.html?t=3,792) και το δεύτερο της Ζωρζ Σαρή (Ζωρζ
Σαρή, Ο κύριός μου, Εκδ. Πατάκη, 2002). Είναι δύο κείμενα σαφώς νεότερα, το πρώτο αφορά τη δεκαετία του ΄60 και το δεύτερο φτάνει στις μέρες μας. Τους ζητείται, χρησιμοποιώντας τον κειμενογράφο, να σταχυολογήσουν τα πράγματα που έχουν μείνει ίδια και αυτά
που έχουν αλλάξει, χρωματίζοντάς τα με διαφορετικό χρώμα της επιλογής τους, βλέποντας
έτσι στην πορεία του χρόνου τις αλλαγές που έχουν γίνει ανάμεσα στο δάσκαλο και μαθητή. Στο δεύτερο τους ζητείται να ανιχνεύσουν ποιες παιδαγωγικές αρχές, μεθόδους διδασκαλίας και αγωγής εφαρμόζει ο καινούριος δάσκαλος, πώς αντιμετωπίζει τον ατίθασο μαθητή Πασχάλη, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να τον προκαλέσει, θέλοντας ουσιαστικά να
διερευνήσουν τη διαφορετική στάση του δασκάλου, ο οποίος πλησιάζοντας τα παιδιά με
αγάπη και θέλοντας πραγματικά να τους διδάξει πράγματα, κάνει τη διαφορά. Τέλος, ασκώντας τους στη δημιουργική γραφή, τους ζητείται να προβλέψουν τη συνέχεια του μυθιστορήματος. Εναλλακτικά μπορούν να γίνουν δημοσιογράφοι: «πάρτε συνέντευξη από ηλικιωμένα άτομα του περιβάλλοντός σας και ζητήστε να σας αφηγηθούν εμπειρίες τους από
το σχολείο. Καταγράψτε τη συνέντευξη με μορφή ερωταποκρίσεων».
Η ομάδα των ποιητών μέσω άλλου υπερσυνδέσμου καλείται να διερευνήσει στο ποίημα
που αφιερώνει ο Νικηφόρος Βρεττάκος στη «Γυναίκα με το τσακισμένο χέρι»
(http://networkedblogs.com/DFeTa) μια καθηγήτρια που υπηρετεί σε ένα φτωχό και ορεινό
χωριό της Ηπείρου, το Καλέντζι, ποια είναι η παιδαγωγική αρχή που ακολουθεί, τι διαπιστώνει προσπαθώντας να την εφαρμόσει στην πράξη και ποιες σκέψεις και συναισθήματα
τους γεννάει το ποίημα αυτό. Επιδιώκεται να γνωρίσουν μια διαφορετική εκπαιδευτικό που
είναι γεμάτη αγάπη, θλίψη για τις δυσκολίες της ζωής (φτώχεια), που διαπνέεται από έντονη θρησκευτική πίστη και που καταλαβαίνει ότι πολλές φορές δε φτάνει μόνο η αγάπη αλλά χρειάζονται και άλλα στοιχεία, για να αποδώσει η εκπαιδευτική πράξη. Τέλος, τους ζητείται να αλλάξουν το υποκείμενο του ποιήματος γράφοντάς το από την πλευρά των μαθητών, μετατρέποντας έτσι τον αναγνώστη σε συγγραφέα-ποιητή, ως μία ευκαιρία να βιώσουν και να γράψουν την ιστορία από τη δική τους πλευρά. Στο δεύτερο ποίημα του Γ. Κουβαρά (Γιάννης Κουβαράς, Μέσα θάλασσα, Σοκόλης, Αθήνα, 1999) που καλείται να μελετήσει η ομάδα των ποιητών, ζητείται να διαπιστώσουν τι έχει αλλάξει 100 χρόνια μετά τη
«Νέα Παιδαγωγική», να συγκρίνουν τη μορφή της δασκάλας αυτής με την αντίστοιχη της
«Νέας Παιδαγωγικής», να ανιχνεύσουν ποια φράση του ποιήματος βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το ρόλο του δασκάλου της «Νέας Παιδαγωγικής», τέλος να αναρωτηθούν γιατί
η δασκάλα αυτή γνωρίζει «θρίαμβο». Στο τρίτο και τελευταίο ποίημα
(http://www.pentapostagma.gr/2011/01/blog-post_6617.html#.Ut16EflYmIU) ο Κ. Παλαμάς
μίλησε εμπνευσμένα για τον δάσκαλο. Αναφέρει όλα αυτά τα χαρίσματα που πρέπει να
χαρακτηρίζουν έναν ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό. Καλείται η ομάδα των ποιητών να τα υπογραμμίσουν με χρώμα κόκκινο χρησιμοποιώντας τον κειμενογράφο. Τέλος, να δοκιμάσουν να ξαναγράψουν την παράγραφο «Στην Τετάρτη τάξη…… ωσότου έβγαινε αίμα» από
το απόσπασμα του σχολικού εγχειριδίου, βάζοντας στη θέση του δασκάλου τον τύπο του
εκπαιδευτικού, που αυτοί θα προτιμούσαν.
Τέλος, η ομάδα των καλλιτεχνών, αφού τους δοθεί με υπερσύνδεση η ανοιχτή επιστολή
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προς γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς με αφορμή την 30η Απριλίου, παγκόσμια ημέρα κατά της σωματικής τιμωρίας ( http://www.somatikitimoria.gr/news.htm#psila), καλείται να
αποφανθεί για το αν είναι αποτελεσματική η σωματική τιμωρία ως μέσο διαπαιδαγώγησης
γενικότερα. Στη συνέχεια, σχολιάζουν κάποια σκίτσα της Λ. Καρανικολάου και μηνύματα
του Ευγένιου Τριβιζά. Επιλέγουν τρεις από τις παρακάτω δραστηριότητες:
• Να ζωγραφίσουν μια εικόνα ή σκηνή από το κείμενο που τους εντυπωσίασε. Προσθέτουν τίτλο, σχόλια, λεζάντες, διαλόγους.
• Να αποδώσουν τα συναισθήματα της πρώτης μέρας στο σχολείο μ’ ένα παραμύθι,
ποίημα, τραγούδι, ζωγραφιά, σκίτσο, κόμικ ή ό,τι άλλο μπορούν να σκεφτούν.
• Να βρουν σχετικές φωτογραφίες, να κάνουν κολλάζ, να προσθέσουν λεζάντες ή
διαλόγους με θέμα «Η πρώτη μέρα στο σχολείο» ή «Στιγμιότυπα από τη σχολική τάξη».
• Μπορούν να αναζητήσουν τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, ή σε οικογενειακά άλμπουμ (αυθεντικές φωτογραφίες γονιών ή παππούδων από τη σχολική τους ζωή)
και να δημιουργήσουν με το υλικό αυτό μια παρουσίαση (power point, movie
maker, κ.λ.π.), την οποία να επενδύσουν με τη μουσική που τους αρέσει.
• Μπορούν επίσης να φτιάξουν ένα άλμπουμ, ημερολόγιο που θα τυπωθεί και θα
πουληθεί, προκειμένου τα χρήματα να διατεθούν σε σκοπό που αυτά θα επιλέξουν.
3ο στάδιο: Αφού όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν τα φύλλα εργασίας, καλείται η καθεμία
από αυτές να παρουσιάσει το δικό της κομμάτι, χρησιμοποιώντας το λογισμικό παρουσίασης power point, έτσι ώστε ενώνοντας όλα τα κομμάτια μαζί να δημιουργηθεί το τελικό
προϊόν που θα παρουσιάζει ολοκληρωμένα τη διαδρομή στη σχέση μαθητή – δασκάλου
από τον περασμένο αιώνα μέχρι σήμερα μέσα από την πεζογραφία, την ποίηση και την
καλλιτεχνική έκφραση γενικότερα. Το τελικό προϊόν μπορεί να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η δημοσίευση όσων παραχθούν λειτουργεί, εξάλλου, παρωθητικά στη
μαθησιακή διαδικασία, αλλά και εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους της διδασκαλίας
(παραγωγή λόγου σε συνεργατικό περιβάλλον και επικοινωνιακό πλαίσιο).
Συμπεράσματα
Το τελικό προϊόν και η όλη διαδικασία συνεισφέρουν σε ένα νέο τρόπο πρόσληψης και ανάγνωσης της λογοτεχνίας. Οι Τ.Π.Ε αναδεικνύουν, έτσι, βασικά χαρακτηριστικά του κειμένου, τα οποία πιθανόν να παραγνωρίζονταν ή ακόμα χειρότερα να αφαλατώνονταν, αν εξετάζονταν με στενά φιλολογικά τρόπο. Εδώ έγινε μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι
Τ.Π.Ε σαν ένα συγγραφικό εργαλείο, ως τρόπος εισαγωγής των μαθητών στη φιλολογική
έρευνα των πηγών και στην παραγωγή κριτικού και δημιουργικού λόγου και κυρίως, ως
τρόπος μαθητικής εργασίας και συνεργασίας (Νικολαΐδου, 2009). Και όλα αυτά με την παιγνιώδη μορφή που παίρνει το μάθημα, κάνοντας τα παιδιά να αισθανθούν ελεύθερα μακριά από το πλαίσιο της παραδοσιακής μετωπικής διδασκαλίας.
Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους παιδαγωγικούς και τεχνολογικούς στόχους: Τα παιδιά
ενθουσιάστηκαν μπροστά στον καινούριο τρόπο διδασκαλίας. Για αυτά ήταν πρωτόγνωρος
αυτός ο τρόπος προσέγγισης του μαθήματος και γενικότερα της λογοτεχνίας. Η συνηθισμένη μορφή του δάσκαλου που μιλάει από καθέδρας, αντικαταστάθηκε από έναν ευχάριστο
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συνεργάτη και συντονιστή, που τα οδηγούσε στα πολυδαίδαλα μονοπάτια της γνώσης χωρίς να αισθάνονται κάθε στιγμή τη ματιά του καθηγητή που κρίνει και αξιολογεί διαρκώς.
Αυτό, κατά τη γνώμη μου απελευθέρωσε τους μαθητές και τους έκανε να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Σε αυτό βέβαια σημαντικό, αν όχι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η προσπάθεια για την ένταξη των Τ.Π.Ε στη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας. Τα παιδιά έπαψαν να είναι παθητικοί δέκτες και έγιναν τα ίδια νοηματοδότες του κειμένου (Καπλάνη &
Κουντουρά 2004 - Γεωργίου 2006). Μέσα από το λογοτεχνικό υπερκείμενο ενεργοποιήθηκαν, συνδύασαν την έντυπη λογοτεχνία με τη διαδραστικότητα ενός περιπετειώδους παιχνιδιού, πράγμα που προϋποθέτει εξοικείωση με την ανάγνωση από οθόνη του υπολογιστή, πατώντας τις υπερσυνδέσεις, διαβάζοντας κείμενα και απαντώντας σε ερωτήσεις, διαμόρφωσαν τις δικές τους προσωπικές αναγνωστικές διαδρομές (Νικολαΐδου & Γιακουμάτου
2001 και Γιακουμάτου 2002). Ουσιαστικά το λογοτεχνικό υπερκείμενο κατάργησε τη μονοκρατορία του λόγου ενσωματώνοντας εικόνες γραφικά, ήχο, κίνηση, βίντεο. Στη διαδικτυακή εκδοχή του ο λογοκεντρικός χαρακτήρας της λογοτεχνίας υποχώρησε και έδωσε τη θέση
του στη συνομιλία των τεχνών. Επέτρεψε την αμφίδρομη επικοινωνία, που χαρακτηρίζεται
από το στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Συνέβαλαν (οι Τ.Π.Ε.) επίσης στην πολυστρωματική
πρόσληψη και ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της έντυπης λογοτεχνίας, καθώς με
τον επεξεργαστή ευνοήθηκε ο πειραματισμός με τις λέξεις και τη δομή των λογοτεχνικών
κειμένων, αναδεικνύοντας στοιχεία της ποιητικής τους (Νικολαΐδου 2009). Δεν χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο μόνο ως πηγή άντλησης πληροφοριών, αλλά συνεισέφερε σε έναν νέο
τρόπο πρόσληψης και ανάγνωσης της λογοτεχνίας.
Ασκήθηκαν στην αναζήτηση της γνώσης μέσα από ανοιχτά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, στην
κριτική στάση και αξιοποίηση της κατάλληλης πληροφορίας από το διαδίκτυο. Ιδιαίτερης
προσοχής και ενδιαφέροντος έτυχε ο τρόπος δημιουργίας μιας παρουσίασης ή ενός βίντεο.
Αισθανόντουσαν σαν μικροί μοντέρ και σκηνοθέτες και αύξησε την άμιλλα μεταξύ τους
διεκδικώντας ποιος θα φτιάξει το καλύτερο βίντεο. Άλλωστε γνωρίζουμε πολύ καλά πως η
χρήση πολυμέσων βοηθά στη μεταφορά των γλωσσικών τρόπων του λογοτεχνικού κειμένου
σε άλλους σημειωτικούς πόρους, καταδεικνύοντας τη δραστικότητα της λογοτεχνικής
γλώσσας και αναδεικνύοντας το ολιστικό μοντέλο πρόσληψης και παράστασης του κόσμου,
το οποίο κατασκευάζει η λογοτεχνία (Νικολαΐδου 2009).
Λειτούργησε καλά και η ομαδική εργασία των μαθητών, οι οποίοι είδαν και αποκωδικοποίησαν μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες το κείμενο. Ενεργοποίησε όλους τους μαθητές.
Οι πολύ καλοί μαθητές οδηγήθηκαν ένα βήμα πιο πέρα. Οι πιο ευαίσθητοι και ανήσυχοι
μαθητές ασχολήθηκαν με την ποίηση. Οι λιγότερο καλοί και μαθητές που δεν τους αρέσει
τόσο πολύ το διάβασμα και αυτοί που έχουν μαθησιακά προβλήματα, κατά τα άλλα χαρισματικά παιδιά, διοχέτευσαν την ενεργητικότητά τους στη δημιουργία σκίτσων, κόμικ, έγιναν κοινωνοί της γνώσης μέσα από άλλους σημειωτικούς πόρους, διοχετεύοντας έτσι την
ενεργητικότητά τους προς τη σωστή κατεύθυνση και όχι στο να δημιουργούν φασαρία για
να κερδίσουν την προσοχή, νιώθοντας χρήσιμοι και ταυτόχρονα ικανοποιημένοι που επιτέλους αναγνωρίζονταν οι ικανότητές τους μπροστά σε όλους τους συμμαθητές τους. Ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθησή τους, βελτιώθηκαν οι διαπροσωπικές σχέσεις
των μαθητών, οι οποίοι έμαθαν να χρησιμοποιούν το διάλογο ως μέσο επίλυσης προβλημάτων και ήρθαν πιο κοντά. Η συνεργασία μαζί τους μας έφερε πιο κοντά και αυτό δημιουργεί κλίμα σύμπνοιας που προάγει περαιτέρω τη διδακτική πράξη.
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Αναφορικά με τους γνωστικούς στόχους: Από τα αποτελέσματα κρίθηκε ότι το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο απέδωσε τους καρπούς που επεδίωκε.
Σταχυολόγησαν και διέγραψαν τη σχέση του μαθητή και του δάσκαλου σε μια διαδρομή
μεγαλύτερη του ενός αιώνα. Την ανίχνευσαν μέσα από τρεις διαφορετικές διαδρομές, αυτή
της πεζογραφίας, της ποίησης και της καλλιτεχνικής έκφρασης γενικότερα. Κατέκτησαν το
θέμα σε βάθος. Γνώρισαν τον Ν. Καζαντζάκη ως συγγραφέα και ως άνθρωπο. Διαπίστωσαν
πώς χρησιμοποίησε αυτοβιογραφικά στοιχεία μέσα στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Κατανόησαν ότι για να υπάρξει ολοκληρωμένη διδακτική πράξη χρειάζονται βασικά συστατικά
όπως αγάπη, μεράκι γι’ αυτό που κάνουμε, μη καταπιεστικό κλίμα, «ελευθερία» μέσα στα
πλαίσια του συνόλου, αποδοχή του εαυτού μας και των δυνατοτήτων μας. Τα παιδιά νιώθουν εγκλωβισμένα μέσα σε μία καταθλιπτική και αγχώδη κοινωνία, τυποποιημένη, χωρίς
στόχους με στενευμένους και στερημένους πνευματικούς ορίζοντες. Εμείς ως εκπαιδευτικοί
και άνθρωποι που έχουμε αναλάβει ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο έργο, να «σμιλέψουμε
ψυχές», ας μη σταθούμε κατώτεροι των περιστάσεων.
Βιβλιογραφία
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(Κομοτηνή, 29-30/11/2002). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 133-139.
Bakker, E., 1999. Homer, hypertext and the web of myth. Στο Varieties and consequences
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από το μαθητή στον αναγνώστη. Στο ομάδα έρευνας για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας: διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο…., επιμ. Βενετία Αποστολίδου, Βικτωρία
Καπλάνη και Ελένη Χοντολίδου, 161-168. Αθήνα: τυπωθήτω-Γεώργιος Δάρδανος.
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Το παιχνίδι των αριθμών. Εκπαιδευτική παρέμβαση με μαθητές προσχολικής ηλικίας
με στόχο την καλλιέργεια της ικανότητας της αρίθμησης
Καλτσούλα Αναστασία
Νηπιαγωγός, Διπλωματούχος ΔΔΠΜΣ
«Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»
nkaltsou@yahoo.gr

Σιαμπανοπούλου Ευγενία
Νηπιαγωγός, Διπλωματούχος ΔΔΠΜΣ
«Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»
eugeniasiamp@gmail.com

Περίληψη
Το εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί δυναμικό μέσο διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με σωστή χρήση, μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλα τα γνωστικά πεδία του
αναλυτικού προγράμματος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και τα
αποτελέσματα εκπαιδευτικής παρέμβασης η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
μαθήματος «Mάθηση & Ψυχαγωγία σε Ψηφιακό περιβάλλον» Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ «ΤΠΕ για την Εκπαίδευση» (http://icte.ecd.uoa.gr), ακαδ. έτος 2011-12 με διδάσκοντες τον κ. Μιχάλη Μεϊμάρη και τον κ. Δημήτρη Γκούσκο. Στόχος ήταν η ανάπτυξη
μαθηματικών ικανοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με μέσο ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι και η αξιολόγηση της εμπλοκής κατά τη διάρκεια ενασχόλησής τους με αυτό,
με χρήση της Κλίμακας Leuven (Laevers, 2005). Στο τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης
διατυπώθηκαν διαπιστώσεις σχετικά με το αν το ψηφιακό παιχνίδι προκάλεσε ενίσχυση
των εσωτερικών κινήτρων για μάθηση, αν αύξησε το επίπεδο εμπλοκής των παιδιών καθώς
και αν δημιούργησε ευκαιρίες για ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης.
Λέξεις - κλειδιά: Ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, μαθηματικές ικανότητες, εμπλοκή
Μαθηματική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία και ψηφιακά παιχνίδια
Τα μαθηματικά δεν περιορίζονται σε απλές αριθμητικές πράξεις, στην απλή σειροτέθηση
αριθμών ή διεξαγωγή αποτελεσμάτων αριθμητικών πράξεων. Μέσω αυτών διευρύνεται ο
τρόπος αντίληψης και δημιουργούνται μοντέλα σκέψης σχετικά με τον κόσμο. Δημιουργούν εργαλεία που μας επιτρέπουν να χειριστούμε τα φυσικά όρια της μνήμης, της αντίληψης και της ικανότητας για επεξεργασία των δεδομένων. Οι αριθμοί αποτελούν σύμβολα
ενός συστήματος αναπαράστασης που προσφέρουν μοντέλα νοητικών διεργασιών για τον
κόσμο που μας περιβάλλει δίνοντας τη δυνατότητα να διευρύνουμε τις γνώσεις μας καθώς
και να ελέγξουμε και να καθορίσουμε το περιβάλλον που χωρίς αυτά δε θα μπορούσαμε
(Nunes, 1998). Για την ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης των μαθηματικών που απαιτούνται από την καθημερινή, την κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, χρειάζεται μαθηματική σκέψη που αποτελεί και έναν από τους βασικούς στόχους της μαθησιακής διαδικασίας. Μέσω της μαθηματικής σκέψης κάποιος έχει την ικανότητα να αντιληφθεί το ειδικό
πλαίσιο και τις περιστάσεις να αποφασίσει κριτικά, πότε να χρησιμοποιήσει και με ποιο
τρόπο τις μαθηματικές του ικανότητες. Η διδακτέα ύλη των Μαθηματικών παρέχει ευκαιρίες μάθησης οι οποίες:
•

Εμπλέκουν και ενεργοποιούν τους μαθητές να μεγιστοποιήσουν τις ικανότητές τους
για τη διά βίου μάθηση.
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•
•
•
•
•

Βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν θετική αυτοαντίληψη, ικανότητα για να καθιερώσουν και να διατηρήσουν ασφαλή, υγιή και ικανοποιητική ζωή.
Τους προετοιμάζουν για αποτελεσματική και υπεύθυνη συμμετοχή στην κοινωνία,
λαμβάνοντας υπόψη ηθικά και πνευματικά ζητήματα.
Τους ενθαρρύνει να απολαμβάνουν τη μάθηση, να ενεργοποιούνται μόνοι τους και
να μπορούν να πάρουν μέρος σε περεταίρω μελέτη, δουλειά ή εκπαίδευση.
Προωθούν μια δίκαιη, ισότιμη και ποικιλόμορφη κοινωνία.
Προωθούν συνοχή στη μάθηση και διευκολύνουν τη μετάβαση από τη πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Board of Studies NSW for and on behalf of the
Crown in right of the State of New South Wales, 2006).

Οι άνθρωποι του 21ου αιώνα, δεν θέλουν να μαθαίνουν παθητικά, αλλά μέσα από την ερώτηση, την ανακάλυψη, την κατασκευή, την αλληλεπίδραση και τη διασκέδαση. Τα ψηφιακά
παιχνίδια αλληλεπιδρούν με τον παίκτη και τον εμπλέκουν στο μέγιστο. Ο παίχτης δρα και
παίρνει αποφάσεις, το παιχνίδι αντιδρά, δίνοντας του ανατροφοδότηση και καινούρια προβλήματα να λύσει. Όταν ο παίχτης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις ιδέες του και υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση, τότε η μάθηση έρχεται πιο γρήγορα (Chang, 2009). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας όταν εμπεριέχονται στις μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών, τους
δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν την πληροφορία, να έχουν πρόσβαση σε αυτή και να
αναλύουν το υλικό - πληροφορία που εντόπισαν. Οι χρήστες πρωτίστως παίζουν και έπειτα
μαθαίνουν. Παίζοντας, κάποιο ψηφιακό παιχνίδι μαθηματικών δεν συνειδητοποιούν πως
μαθαίνουν μαθηματικά. Η μάθηση συνδυάζεται άρρηκτα με τη διασκέδαση και ενεργοποιούνται εσωτερικά κίνητρα (Resnick, 1987). Επιπλέον, η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών με μαθηματικά, βοηθά στη επίλυση προβλημάτων και στους αριθμητικούς υπολογισμούς
(Chang, 2009). Κατά τη διάρκεια αυτών των παιχνιδιών ενεργοποιούνται οπτικές ικανότητες
και επιμονή που απαιτείται για τη μάθηση των μαθηματικών. Είναι σαφές λοιπόν, πως αν
χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά παιχνίδια στη μαθησιακή διαδικασία, η μαθηματική ικανότητα μπορεί να βελτιωθεί (Chang, 2009). Όμως η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών δεν συνεπάγεται άμεσα ουσιαστική μάθηση. Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο να αξιοποιεί δυναμικά τα μέσα που διαθέτει έτσι ώστε να δημιουργεί συνθήκες ενεργητικής και δημιουργικής μάθησης
και όχι μία στείρα αλληλεπίδραση με την οθόνη (Νικηφορίδου, & Παγγέ, 2011).
Τα εμπορικά ψηφιακά παιχνίδια προσφέρουν επίσης ευκαιρίες μάθησης στους παίχτες
μέσα σε ένα αυθεντικό και ουσιαστικό πλαίσιο. Μέσα από αυτά δίνεται η δυνατότητα επιλογής σωστού – λάθους. Εκτός από το μαθησιακό αποτέλεσμα, παρατηρείται βελτίωση
στην επικοινωνία, στη συνεργασία με τους συμμαθητές και δασκάλους, ενισχύεται η συγκέντρωση, η πειθαρχία και η υπευθυνότητα (Panoutsopoulos, & Sampson, 2012).
Η αξιολόγηση της εμπλοκής με την Κλίμακα Leuven
H κλίμακα Leuven σχεδιάστηκε μετά την πρωτοβουλία των Φλαμανδικών Υπηρεσιών που
εποπτεύουν τα κέντρα φροντίδας, Kind & Gezin (Παιδί & Οικογένεια), έτσι ώστε αρχικά να
αξιολογούν και στη συνέχεια να προωθούν διορθωτικές κινήσεις στην παροχή των υπηρεσιών τους. Αναπτύχτηκε από το Ερευνητικό Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης (Research Centre for Experiential Education -Leuven University – Belgium) υπό την επίβλεψη του Δρ. Ferre
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Laevers (Laevers, 2005). Στόχος αυτού του εργαλείου ήταν η αξιολόγηση δύο ποιοτικών
δεικτών: της ευημερίας και της εμπλοκής. Ευημερία είναι η κατάσταση κατά την οποία το
άτομο νιώθει άνετα, κινείται αυθόρμητα και ελεύθερα από συναισθηματικές εντάσεις και
βιώνει κατάσταση ψυχικής υγείας. Η εμπλοκή αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία
το άτομο εμπλέκεται σε έντονο βαθμό σε μία δραστηριότητα μέσα στην οποία συντελείται
βαθύ επίπεδο μάθησης και ανάπτυξης. Τίποτα δεν μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του.
Τα εσωτερικά κίνητρα του ατόμου έχουν άμεση συσχέτιση με αυτή. Κατά τη διάρκεια υψηλού επιπέδου εμπλοκής όλες οι αισθήσεις είναι ενεργοποιημένες και οι δεκτικότητά του σε
εμπειρίες μεγάλη. Η φαντασία, η δημιουργικότητα και οι υπόλοιπες πνευματικές διεργασίες
είναι βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία. Μέσα σε αυτή την συνθήκη προκύπτουν τα καλύτερα
μαθησιακά αποτελέσματα. Χαμηλά επίπεδα εμπλοκής επιφέρουν πλήξη, απογοήτευση και
αίσθημα φόβου. Όταν η εμπλοκή είναι ανύπαρκτη κινδυνεύει τόσο η διαδικασία της μάθησης όσο και η συνολική ανάπτυξη του παιδιού.
Σύμφωνα με την κλίμακα Leuven ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τους μαθητές και αξιολογεί
τον βαθμό εμπλοκής τους χρησιμοποιώντας μία κλίμακα πέντε επιπέδων. Κάθε επίπεδο αντιστοιχεί σε πολύ χαμηλή, χαμηλή, μέτρια, υψηλή και πολύ υψηλή εμπλοκή. Η παρατήρηση
γίνεται σε δύο στάδια που μεσολαβούν μεταξύ τους το μέγιστο δέκα ημέρες. Σε κάθε στάδιο
το άτομο παρατηρείται στη διάρκεια ενός εικοσάλεπτου, τρεις φορές, για δύο λεπτά
(Bertram, & Pascal, 2007).
Το πλαίσιο της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο Νηπιαγωγείο του κέντρου της
Αθήνας. Πήραν μέρος 9 μαθητές και διήρκησε δέκα ημέρες. Στόχος ήταν η καλλιέργεια
εννοιών που συμβάλλουν στη μαθηματική ανάπτυξη των νηπίων και συγκεκριμένα η καλλιέργεια της ικανότητας αρίθμησης. Αρχικά υπήρξε ο προβληματισμός «Πως το σχολείο και
κατ’ επέκταση ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προσφέρει μέσα από τα μαθηματικά, ευκαιρίες
που να δημιουργούν αντικείμενα σκέψης και μοντέλα νοητικών διεργασιών για τον κόσμο
που μας περιβάλλει;» (Numes, 1998). Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο ένα
ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι σχετικό με τα μαθηματικά, συμβάλει στην ανάπτυξη μαθηματικών γνώσεων σε σχέση με την αρίθμηση και την άμεση αναγνώριση των αριθμητικών
συμβόλων. Για να διαπιστωθεί αυτό θα αξιολογούνταν ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών
με χρήση της κλίμακας Leuven ενώ παράλληλα θα διαπιστωνόταν αν υπήρχε διαφοροποίηση στη γνώση, με εφαρμογή γνωστικών τεστ πριν και μετά την εφαρμογή του ψηφιακού
παιχνιδιού.
Για την επιλογή του ψηφιακού υλικού ελήφθησαν υπόψη τρεις βασικοί άξονες για την καταλληλότητά του (Κίργινας, & Γκούσκος, 2011): Η παικτικότητα, η αποτελεσματικότητα
του παιχνιδιού ως προς την παραγωγή μάθησης και πρακτικά ζητήματα όπως η δωρεάν
διαθεσιμότητα και η μη απαραίτητη χρήση διαδικτύου κατά την εφαρμογή του. Το παιχνίδι
που επιλέχθηκε ήταν το G Compris. Προτιμήθηκε το συγκεκριμένο λογισμικό, διότι είναι
κατάλληλο για την προσχολική ηλικία, συμβαδίζει με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα,
λαμβάνει υπόψη τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, έχει κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν, αναπτύσσει τη φαντασία τους, βοηθάει
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στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων της παρέμβασης, το περιβάλλον και τα γραφικά του
προκαλούν ενδιαφέρον στους χρήστες. Πρόκειται για ένα λογισμικό για παιδιά από 2 έως
10 ετών, παιγνιώδους λογικής με εκπαιδευτικό προσανατολισμό (Κίργινας, & Γκούσκος,
2011) το οποίο αποτελεί «σουίτα» δραστηριοτήτων διάφορων γνωστικών. Για την συγκεκριμένη παρέμβαση επιλέχθηκε δραστηριότητα που αφορά τα μαθηματικά και ιδιαίτερα
την αρίθμηση («Σχέδιο με αρίθμηση»). Τα παιδιά καλούνταν να εντοπίσουν τους αριθμούς
από το 1 έως το 30 στη διεπιφάνεια του παιχνιδιού και να τους σειροθετήσουν. Κλικάροντας με το ποντίκι επάνω τους, οι αριθμοί ενώνονταν μεταξύ τους μία γραμμή δημιουργώντας ένα συγκεκριμένο σχήμα (Βλέπε σχετική εικόνα 1.)

Εικόνα 1.: Η διεπιφάνεια του G Compris. Η δραστηριότητα «Σχέδιο με Αρίθμηση»
Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Οι δραστηριότητες της εκπαιδευτικής παρέμβασης εντάσσονται στη διαθεματική προσέγγιση όπως αναφέρεται στο ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) και
συγκεκριμένα στα γνωστικά αντικείμενα: ΤΠΕ, Μαθηματικά, Γλώσσα, Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν:
1η Δραστηριότητα: Διαπίστωση προγενέστερων γνώσεων των παιδιών
Μέσα σε ένα σακουλάκι υπάρχουν κάρτες αριθμών από το 1-30. Ένα παιδί κάθε φορά καλείται να σειροθετήσει τους αριθμούς και στη συνέχεια να τους αριθμήσει. Τα αποτελέσματα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο.
2η Δραστηριότητα: Ας ανακαλύψουμε τους αριθμούς
Τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν ποιοι αριθμοί κρύβονται στην τάξη (π.χ στο ημερολόγιο, στο ρολόι, πάνω σε παιχνίδια ή πάζλ, σε βιβλία ή παραμύθια). Αφού τους ανακαλύψουν τους σημειώνουν σε καρτέλες και τους σειροθετούν συμπληρώνοντας τους αριθμούς
που λείπουν (βλέπε σχετική εικόνα 2).
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Εικόνα 2: Τα παιδιά σειροετούν τους αριθμούς που βρήκαν στο περιβάλλον.
3η Δραστηριότητα: Ενασχόληση με το G Compris – 1η παρατήρηση Εμπλοκής
Γίνεται παρουσίαση του λογισμικού G Compris και συγκεκριμένα της δραστηριότητας
«Σχέδιο με αρίθμηση». Τα παιδιά καλούνται να ενώσουν τους αριθμούς για να ανακαλύψουν το σχέδιο που κρύβεται (βλέπε σχετική εικόνα 3). Ταυτόχρονα γίνεται η πρώτη παρατήρηση της εμπλοκής με την κλίμακα Leuven. Τα παιδιά θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο
λογισμικό για δέκα ημέρες.

Εικόνα 3: Ενασχόληση με το G Compris
4η Δραστηριότητα: Το παιχνίδι των κρυμμένων αριθμών
Μέσα στην τάξη έχουν κρυφτεί επιμελώς κάρτες με αριθμούς από το 1-30. Τα παιδιά
καλούνται να τις ανακαλύψουν και να τις σειροθετήσουν. Στη συνέχεια χωρίζονται σε τρεις
ομάδες και πρέπει να σειροθετήσουν τις κάρτες πάνω σε ένα τρένο απαριθμώντας σωστά
τα βαγόνια του.
5Η Δραστηριότητα : Αρίθμηση με ανθρωπάκια
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Μέσα σε ένα κουτάκι υπάρχουν τριάντα ανθρωπάκια. Κάθε παιδί κουνάει το κουτάκι και
ρίχνει στην μοκέτα έναν Χ αριθμό από ανθρωπάκια. Καλείται να τα μετρήσει και να βρει
την κάρτα με τον αντίστοιχο αριθμό (Βλέπε σχετική εικόνα 4).

Εικόνα 4: Βρίσκοντας το σωστό αριθμό
6η δραστηριότητα: 2η παρατήρηση εμπλοκής κατά την Ενασχόληση με το G Compris
Κατά την ενασχόληση των παιδιών με το G Compris γίνεται η 2η παρατήρηση εμπλοκής με
την κλίμακα Leuven.
7η Δραστηριότητα: Διαπίστωση διαφοροποίησης γνώσεων των παιδιών
Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης, δέκα μέρες μετά, επαναλαμβάνεται
το παιχνίδι της πρώτης δραστηριότητας. Ένα παιδί κάθε φορά καλείται να σειροθετήσει
τους αριθμούς από το 1-30. Στη συνέχεια καλείται να τους αριθμήσει. Τα αποτελέσματα
καταγράφονται σε ειδικό έντυπο.
Αξιολόγηση επιπέδου εμπλοκής με το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι
Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του λογισμικού χωρίς να δοθούν εξηγήσεις. Στο
πρώτο στάδιο παρατήρησης, μερικά δυσκολεύτηκαν να βρουν ποιος είναι ο επόμενος αριθμός. Το ζευγάρι τους λειτουργούσε ως ομάδα ελέγχου και βοηθούσε επιβεβαιώνοντας
την εμπλοκή του στο παιχνίδι. Τα παιδιά που δεν παρουσίαζαν δυσκολία, αντιδρούσαν στη
βοήθεια λέγοντας «ξέρω..», «σταμάτα να μου λες», «τώρα μπορώ να μη μου λες», «μόνο
όταν δυσκολεύομαι» κτλ. Υπήρχαν ερωτήσεις όπως «που είναι το 2;» αποδεικνύοντας πως
γνώριζαν τους αριθμούς αλλά δυσκολεύονταν να τους βρουν στην διεπιφάνεια. Κάποια
παιδιά έδειχναν ακρίβεια στην αναζήτηση των αριθμών ενώ κάποια άλλα κινούνταν στην
τύχη. Ήταν συγκεντρωμένα και προσπαθούσαν να ανταπεξέλθουν. Δεν παρατηρήθηκε πλήξη. Κάποιες στιγμές αποσπάστηκε η προσοχή κάποιων από τα σχόλια ή την δραστηριότητα
των άλλων παιδιών. Η επιβράβευση του παιχνιδιού προκαλούσε ικανοποίηση και χαμόγελα.
Όσον αφορά το δεύτερο στάδιο παρατήρησης, η εμπλοκή των παιδιών ήταν υψηλότερη.
Ήταν περισσότερο συγκεντρωμένα και έδειξαν μεγαλύτερη επιμονή, προσπάθεια και ενέρ_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

313/326

γεια. Δεν αναζητούσαν στην τύχη τους αριθμούς όπως στο πρώτο στάδιο. Ήταν πιο ακριβείς
και οι επιλογές τους ήταν σωστές. Διασκέδαζαν περισσότερο. Σχολίαζαν το παιχνίδι, προσπαθούσαν να μαντέψουν την εικόνα που θα σχημάτιζαν οι αριθμοί, παρακαλούσαν να
εμφανιστεί η αγαπημένη τους εικόνα και σχολίαζαν τη μουσική του παιχνιδιού. Η εξοικείωση με το λογισμικό τόνωσε την αυτοπεποίθηση τους αυξάνοντας το επίπεδο εμπλοκής.
Από το σχήμα 1 φαίνεται ότι η εμπλοκή, και στα δύο στάδια, κινήθηκε πάνω από το
επίπεδο 4 που σύμφωνα με τη leuven θεωρείται υψηλή και επιτυγχάνεται μάθηση.

Σχήμα 1: Συνολικός βαθμός εμπλοκής στην 1η και 2η Παρατήρηση
Διαφοροποίηση στη γνώση
Στο πρώτο στάδιο, το τεστ πραγματοποιήθηκε σε εννέα παιδιά. Τρία από τα εννέα ανταποκρίθηκαν άψογα στη δραστηριότητα καθώς είχαν σχηματίσει άτυπη γνώση από το οικογενειακό περιβάλλον. Αριθμούσαν και σειροθετούσαν τους αριθμούς από το 1-30 σωστά. Στο
δεύτερο στάδιο τα παιδιά αυτά δεν αξιολογήθηκαν ξανά. Ένα παιδί για λόγους υγείας, απουσίαζε σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης με αποτέλεσμα να μην αξιολογηθεί
κατά το δεύτερο στάδιο. Από τα υπόλοιπα πέντε παιδιά δύο κατάφεραν να ολοκληρώσουν
το δεύτερο στάδιο, ενώ άλλα δύο έδειξαν βελτίωση σχεδόν κατά μία δεκάδα. Ένα παιδί που
παρουσίασε μείωση στην εμπλοκή του κατά το δεύτερο στάδιο, δεν σημείωσε καθόλου
πρόοδο. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τέσσερα από τα πέντε παιδιά όντως παρουσίασαν
πρόοδο άλλα σε μικρότερο και άλλα σε πιο εντυπωσιακό βαθμό. Κατά τη διεξαγωγή της
δεύτερης παρατήρησης τα παιδιά αυτά ήταν πιο επίμονα να ξεπεράσουν τα προβλήματα
που αντιμετώπιζαν κατά τη αρίθμηση και σειροθέτηση. Επίσης όταν συναντούσαν δυσκολία, εφάρμοσαν ως στρατηγική την παρατήρηση. Αναζητούσαν αριθμούς από το περιβάλλον
π.χ από το ημερολόγιο, προκειμένου να ξεπεράσουν την αδυναμία τους. Τη συγκεκριμένη
μέθοδο υποστήριζε η δεύτερη δραστηριότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
Τελικά συμπεράσματα
Η ενασχόληση με το ψηφιακό παιχνίδι, ενίσχυσε την μαθησιακή διαδικασία, προκάλεσε το
ενδιαφέρον των παιδιών και ενεργοποίησε την εμπλοκή τους. Δημιούργησε ευκαιρίες για
αρίθμηση και σειροθέτηση. Βοήθησε την αποτύπωση των συμβόλων των αριθμών. Η πλοήγησή και ο χειρισμός ήταν απλός και γινόταν με διαισθητικό τρόπο καθιστώντας το εύχρη_________________________________________________________________________________________________________
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στο στο παιδί. Οι αναλογικές δραστηριότητες, είχαν παιγνιώδη χαρακτήρα και προκάλεσαν
το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό. Η ανακάλυψη των αριθμών στο περιβάλλον, η καταγραφή και η σειροθέτηση τους ήταν ιδιαίτερα δημιουργική δραστηριότητα. Ενεργοποιήθηκε η παρατήρηση, η ανακάλυψη, ο προβληματισμός, η συνεργασία, η επιχειρηματολογία
και δημιουργηθήκαν καταστάσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης. Η
αντιμετώπιση προβλημάτων π.χ να ομαδοποιήσουν και να σειροθετήσουν τους αριθμούς
με βάση τις δεκάδες έβαλε τα παιδιά στη διαδικασία να συνεργαστούν και να επιχειρηματολογήσουν. Από τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης, μπορούμε να πούμε
ότι το ψηφιακό παιχνίδι με άρτιο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, αποτελεί δυναμικό εργαλείο
στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων και στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
γενικότερα.
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Η παρούσα εισήγηση αποτελεί κατάθεση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν κατά την υλοποίηση Σχολικού Προγράμματος με κοινό θέμα «Διατροφή». Δημιουργείται μία κοινότητα μάθησης μέσω ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών, ενώ παράλληλα ορίζονται κανόνες συνεργασίας, διαμορφώνονται στρατηγικές επικοινωνίας, υιοθετούνται κοινοί
στόχοι, ενώ δημιουργείται ένα δίκτυο δια-σχολικής συνεργασίας. Αρωγός στην υλοποίηση
του προγράμματος στάθηκαν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική πράξη και ειδικότερα στην παιδαγωγική αξιοποίηση των εφαρμογών του Web
2.0. Η ολοκλήρωση του εγχειρήματος οδήγησε στο συμπέρασμα ότι μία σύμπραξη που διέπεται από κοινούς κανόνες, συνιστά παράδειγμα καλής πρακτικής για την καλλιέργεια
πνεύματος, αλληλοκατανόησης και συνεργασίας, αναδεικνύοντας την προτιθέμενη αξία
των ΤΠΕ, καθώς, φαίνεται πώς συμβάλλουν στη βελτίωση του αποτελέσματος μάθησης,
διδασκαλίας και στον εμπλουτισμό τους, τόσο συμπληρωματικά όσο και ως βασικό μέσο
παροχής εκπαίδευσης.
Λέξεις - κλειδιά: Εξ αποστάσεως συνεργασία, παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ, διαδικτυακή
συνεργασία, σχολικό πρόγραμμα, διατροφή.
Εισαγωγή
Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση άλλαξε σημαντικά τη μορφή και τη λειτουργία της. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ΤΠΕ
σχεδιάζονται διδακτικές παρεμβάσεις, κατά τις οποίες αξιοποιούνται οι δυνατότητες της
δεύτερης γενιάς του Διαδικτύου, του Web 2.0, όπως ιστολόγια (blogs) (Κασκαντάμη & Καλογερόπουλος, 2009).Με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται ακόμα η ηλεκτρονική μάθηση (e- learning), ενώ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απέκτησε μία νέα διάσταση καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς προπομπούς της νέας
εποχής στο χώρο της εκπαίδευσης . Για τον όγκο των πληροφοριών που διακινείται στη σημερινή, πραγματικά απαιτητική εποχή, αξίζει ενδεικτικά να αναφερθεί ο νόμος του Moore,
σύμφωνα με τον οποίο η ποσότητα πληροφοριών που μπορεί να αποθηκευθεί και να διακινηθεί διπλασιάζεται κάθε δεκαοχτώ μήνες (Μήτρου, 202: 29)
Παράλληλα το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, είτε της ίδιας, είτε διαφορετικών σχολικών μονάδων, εκδηλώνεται με την εφαρμογή προγραμμάτων, όπως το Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης SYNERGY υπό την αιγίδα του ΕΑΑΠ και το πρόγραμμα «Εφαρμογή
καινοτόμων παρεμβάσεων στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο» υπό την αιγίδα του ΕΥΕ, δράση η
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οποία στοχεύει στην επικοινωνία και στην από κοινού δράση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, διαμορφώνονται αρχές που διέπουν την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών σε επίπεδο συμπεριφοράς, οργάνωσης,
επικοινωνίας και στόχων και προσεγγίζονται ζητήματα μεθοδολογίας (Μπατσούτα, 2006).
Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να γίνουν αντιληπτές και να ξεπεραστούν μέσω διαφόρων
στρατηγικών οι δυσκολίες που διέπουν προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών
διαφορετικών σχολικών μονάδων και ειδικότερα νηπιαγωγών και δασκάλων (Βρυνιώτη &
Ματσαγγούρας, 2005)
Η σύγχρονη Παιδαγωγική δημιουργεί το πλαίσιο νέων διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών που στοχεύουν στην επικοινωνία και τη συνεργασία ατόμων και ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, στα σημερινά Αναλυτικά Προγράμματα του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού συμπεριλαμβάνονται οι Ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας επειδή είναι κατάλληλες να
αξιοποιούν τη δυναμική της ομάδας «…είτε ως πλαίσιο συλλογικής επεξεργασίας των δεδομένων, είτε ως πλαίσιο στήριξης στην πορεία προς την ατομική μάθηση». Επιπροσθέτως,
τα Ομαδοσυνεργατικά μοντέλα διδασκαλίας ενδείκνυνται για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects), τα οποία προσφέρονται για την οργάνωση δραστηριοτήτων διαθεματικού
χαρακτήρα.
Στο πλαίσιο αυτό, με την υποστήριξη των ΤΠΕ, εκπαιδευτικοί του 43ου Δημοτικού Πειραιά
και 2/θ Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου Ν. Μεσσηνίας σχεδίασαν και υλοποίησαν μέσω του
σχολικού προγράμματος το θέμα «Η Διατροφή μας», κατά το σχολικό έτος 2013-2014.
Σκοπός και Στόχοι του Προτεινόμενου Προγράμματος
Τα κριτήρια για την επιλογή του θέματος ήταν : α)να εξάπτει τη φαντασία, β)να προκληθεί
η σκέψη, γ)να βοηθηθούν οι μαθητές να ανακαλύψουν τί ξέρουν, δ)να οδηγηθούν σε ερευνητικές διαδικασίες, ε)να ενθαρρυνθεί η συλλογική διερεύνηση (Ματσαγγούρας,
2003:236). Επιπλέον, εκτιμήθηκε ότι προσφέρεται για δια-σχολική συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, επειδή, λόγω της ευρύτητας του, αποτελεί
πεδίο για πολλαπλές θεματικές και διδακτικές προσεγγίσεις.
Σκοπός της συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση μιας κοινής
δράσης. Κυριότερες προϋποθέσεις για την επίτευξη των κοινών στόχων θεωρήθηκαν:
α) η επίτευξη συμφωνίας για το στόχο, τα μέσα και τις διαδικασίες,
β) η επίδειξη συνέχειας στην ανάληψη ευθυνών,
γ) ο συντονισμός των δράσεων των εκπαιδευτικών της ομάδας και
δ) ο σεβασμός των απόψεων κάθε μέλους της ομάδας.
Επιπλέον, όσο αφορά στην οργάνωση, θεωρήθηκε σκόπιμο να πραγματοποιούνται τροφοδοτικές και διαμορφωτικές συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα για να γίνεται έγκαιρος σχεδιασμός των κοινών δραστηριοτήτων και δράσεων (Μπατσούτα,2006:19)
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Εκτιμήθηκε ότι το κοινωνικό άνοιγμα των μαθητών και η διαπίστωση από μέρους τους ότι
το ίδιο θέμα απασχολεί και άλλα μέλη της μαθητικής κοινότητας, θα ενίσχυε το ενδιαφέρον
τους και θα εμπλούτιζε τα συναισθηματικά τους βιώματα. Επιπλέον, κρίθηκε ότι η επαφή
μαθητών/τριών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων θα δώσει πλούσια γνωστικά ερεθίσματα
στους μικρότερους μαθητές και μεταγνωστικές εμπειρίες στους μεγαλύτερους (Δημοπούλου κ.ά., 2001).
Οι μαθητές εμπλέκονται σε μία διαδικασία συνεργασίας και ενεργητικής μάθησης, δημιουργούνται παράλληλα, μεικτές ομάδες εργασίας, οι οποίες συνεργάζονται και σύγχρονα
και ασύγχρονα, εντός σχολικού ωραρίου. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής
προσέγγισης ήταν η ενεργητική συμμετοχή και η εξ αποστάσεως συνεργασία μαθητών, που
όχι μόνο δεν γνωρίζονταν, αλλά προέρχονταν από διαφορετικό σχολικό περιβάλλον και επίπεδο τάξης (διαφορετική ηλικία). Για τον λόγο αυτό έπρεπε να σχεδιαστούν δραστηριότητες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο παρέχει τις δυνατότητες και τα εργαλεία, ώστε το
περιβάλλον και το εκπαιδευτικό πλαίσιο να ευνοούν τις διαδικασίες ενεργούς συμμετοχής
των μαθητών.
Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, με τις προτεινόμενες δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ως εργαλεία μάθησης και διερεύνησης και παράλληλα να
αντιληφθούν τη σύνδεση της παιδαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας με την τεχνολογική,
ασκούμενα σε δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.
Συγκεκριμένα οι μαθητές εξοικειώνονται με τις έννοιες της διατροφής καθώς μπορούν:
α)να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της Μεσογειακής Διατροφής,
β) να μάθουν ότι η υγεία εξαρτάται άμεσα από την σωστή διατροφή,
γ) να γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν φιλίες με συνομήλικα παιδιά από ένα
διαφορετικό τόπο και περιβάλλον,
δ) να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους,
ε) να εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ, ως εργαλείο επικοινωνίας και μάθησης.
Περιγραφή του Προγράμματος
Οι σύγχρονες αντιλήψεις για πολυπλοκότητα της νοημοσύνης (Gardner, 1993) αφορούν την
αξιοποίησης της εμπειρίας, αποτελεσματικότητα της εργασίας σε ομάδες, ενοποίηση της
γνώσης, διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα, δημιούργησαν την ανάγκη για ανοιχτές διδακτικές διαδικασίες.
Προεξάρχουσα σημασία στην οργάνωση της διδασκαλίας έχει ο διαμεσολαβητικός ρόλος
του εκπαιδευτικού δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής, που λειτουργούν ως
γέφυρα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και της ζητούμενης δεξιότητας (Μάνεση, 2012).Με
δεδομένο ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο παιδαγωγικό
στόχο (Tsitouridou & Vryzas, 2004), οι δράσεις, που προτείνονται, στοχεύουν να συνδυά-
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σουν δημιουργικά τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)με την εκπαιδευτική πρακτική.
Παράλληλα εξετάζεται το αντικείμενο της διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικές ανάγκες, το γνωστικό υπόβαθρο μαθητών, ο γενικός διδακτικός στόχος του θέματος, οι διδακτικές πρακτικές, τα εποπτικά και διδακτικά μέσα, οι εργασίες για το σπίτι καθώς και το πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητών.
Σύμφωνα λοιπόν με το χρονοδιάγραμμα (διάρκεια 2 μήνες) και κατά την εφαρμογή και υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για το σύνολο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, συμμετείχαν 40 μαθητές, 20 μαθητές της πρώτης τάξης δημοτικού και 20 μαθητές του
νηπιαγωγείου (15 νήπια – 5 προνήπια). Η επιμέρους διάρκεια των δραστηριοτήτων ενδέχεται, ωστόσο, να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν τα νήπια και τα παιδιά του δημοτικού κατά την συμμετοχή στις επιμέρους δράσεις.
Εφαρμογές
Προτείνεται μία θεματική προσέγγιση με εφαρμογή διαθεματικών δραστηριοτήτων σχετικά
με την ενότητα «Διατροφή». Οι προτεινόμενες δραστηριότητες φιλοδοξούν να δώσουν παραδείγματα δυναμικής εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην προσχολική αγωγή και δημοτική εκπαίδευση, προτείνοντας εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, ενώ παράλληλα προωθούν την δημιουργική και επαγωγική σκέψη των
μικρών παιδιών. Οι προτάσεις που ακολουθούν εμπλέκουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, βοηθώντας τα παιδιά να ανακαλύψουν μία νέα οπτική πραγματικότητα, ένα γνωστικό μοντέλο αντίληψης και ερμηνείας του περιβάλλοντος που ξεπερνά την αποκλειστικότητα του αναδυόμενου γραμματισμού και δίνει έμφαση στην καλλιέργεια του πολυγραμματισμού (Goria & Papadopoulou, 2008).
Πρώτη Δραστηριότητα: «Δημιουργία Blog των Σχολείων»
Αφού οι μαθητές έχουν έρθει σε επαφή με τον Υπολογιστή, τα μέρη του και τη χρήση του,
με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών δημιούργησαν blog-ιστοσελίδα του σχολείου (νηπιαγωγείου- Δημοτικού). Δημιουργείται η θεματική ενότητα «Διατροφή» όπου και καταχωρείται το εποπτικό υλικό της δουλειάς τους, όπως φωτογραφίες, κατασκευές, παιχνίδια
μνήμης, φύλλα εργασίας, ομαδικές, δημιουργία αφίσας και παραμυθιού. Με την δημιουργία ιστοσελίδας οι μαθητές θα μπορούν να παρουσιάσουν την δουλειά τους καθώς και να
ανταλλάξουν γνώμες, εντυπώσεις προσθέτοντας το σχόλιο τους στην ιστοσελίδα. Βασικός
στόχος της προτεινόμενης δραστηριότητας ήταν η δημιουργία ιστοσελίδας.
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Δεύτερη Δραστηριότητα: «Εμπλουτισμός blog»
Τόσο οι μαθητές του νηπιαγωγείου όσο και οι μαθητές του δημοτικού σχολείου χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο (σε προεπιλεγμένες από τους εκπαιδευτικούς ιστοσελίδες), ώστε να
συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν την υγιεινή διατροφή . Τα παιδιά οργανωμένα σε
μικρές ομάδες εργασίας αναζήτησαν στο διαδίκτυο, μέσω της μηχανής αναζήτησης, εικόνες
διαφόρων τροφίμων, συνταγές, τραγούδια, ποιήματα, αινίγματα που αφορούν τον ανθρώπινο οργανισμό. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού δημιούργησαν έναν φάκελο με θέμα «Διατροφή» στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Πρωταρχικός στόχος σε όλη την
διάρκεια της δράσης ήταν η ολόπλευρη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας (ΠολέμηΤοδούλου, 2011:2)
Τρίτη Δραστηριότητα: «Δημιουργία Φύλλων Εργασίας»
Οι μαθητές του δημοτικού δημιούργησαν στο word φύλλα εργασίας γραφής και μαθηματικών που έχουν να κάνουν με την Διατροφή . Αξιοποίησαν τις εικόνες και πληροφορίες της
προηγούμενης δραστηριότητας και με την τεχνική του «σύρε και άφησε» (drag and drop) τα
παιδιά του νηπιαγωγείου συμπληρώσαν το φύλλο εργασίας . Στη συνέχεια τα κατέγραψαν
στο blog του σχολείου, μοιράστηκαν τις εργασίες, πρόσθεσαν σχόλια και συνεργάστηκαν
διερευνητικά. Βασικός στόχος η δημιουργία φύλλου εργασίας από τα παιδιά και η καταγραφή των εργασιών στο blog.
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Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά
Μετρώ τα φρούτα και ύστερα επιλέγω και γράφω τον σωστό
αριθμό :

1

2

3

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
• Πράσινο μακρύ λαχανικό ,
Κοντά στους σπόρους μαλακό
Τραγανό σαν το καρότο,
Στο τζατζίκι μπαίνει πρώτο.

Τι είναι ; ( Το αγγούρι )

• Είναι μεγάλο στρογγυλό
Με φύλλα όλο τυλιχτό
Το αγοράζουν για σαλάτες
Και για νόστιμους ντολμάδες .

Τι είναι ; ( Το λάχανο )
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Τέταρτη Δραστηριότητα: «Τηλεδιάσκεψη»
ΟΙ μαθητές πραγματοποίησαν την πρώτη τηλεδιάσκεψη μέσω Skype . Ανέφεραν τις πρώτες
τους απόψεις, αντάλλαξαν γνώμες -πληροφορίες, καθώς επίσης και το τι ανέμεναν από το
συνεργατικό μάθημα . Βασικοί στόχοι αφενός ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί ένα
τέτοιο περιβάλλον μάθησης να ανταποκριθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι μαθητές
και αφετέρου η δημιουργία πρότασης μίας διδακτικής προσέγγισης η οποία θα προσθέτει
στην πολυμορφικότητα της εκπαίδευσης
Πέμπτη Δραστηριότητα: «Συγγραφή Παραμυθιού»
Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου ανέλαβαν να γράψουν στον υπολογιστή την ιστορία
του παραμυθιού με τίτλο «Με το γεύμα το σωστό κάνω πέρα το γιατρό». Στη συνέχεια απέστειλαν το παραμύθι στους μαθητές του νηπιαγωγείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
για να αναλάβουν την εικονογράφηση του παραμυθιού ζωγραφίζοντας με μαρκαδόρους, ή
νερομπογιές. Στη συνέχεια οι εικόνες σαρώθηκαν και αποθηκεύτηκαν στον υπολογιστή κάνοντας χρήση του προγράμματος ζωγραφικής που υπάρχει στον υπολογιστή.
Έκτη Δραστηριότητα: «Δημιουργία Επιτραπέζιων Παιχνιδιών»
Τα παιδιά του νηπιαγωγείου δημιούργησαν με πολύ κέφι και φαντασία πρωτότυπα επιτραπέζια παιχνίδια, αξιοποιώντας την εκπαιδευτική ιστοσελίδα tools for educators όπου και
στη συνέχεια τα αντάλλαξαν μεταξύ τους. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού δημιούργησαν ένα ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι με φρούτα και λαχανικά . Στην πρώτη φάση επέλεξαν τις φωτογραφίες που ήθελαν να ενσωματώσουν στο παιχνίδι και συμφώνησαν για τις
οδηγίες που θέλουν να έχει. Στη συνέχεια έστειλαν το εκπαιδευτικό παιχνίδι στους μαθητές
του δημοτικού μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου τους. Οι μαθητές το
εκτύπωσαν για να παίξουν. Μία πιθανή εκδοχή του παιχνιδιού απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα:

_________________________________________________________________________________________________________
ISSN:1792-4146
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
i-TEACHER
8ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4

323/326

Έβδομη Δραστηριότητα: «Δημιουργία Λαχανόκηπου»
Τα νήπια φύτεψαν λαχανικά στην αυλή του σχολείου τους ενώ τα παιδιά του δημοτικού σε
γλαστράκια με σκοπό να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη τους, αφού πρώτα είχαν πάρει
πληροφορίες από το διαδίκτυο για την φροντίδα τους. Με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, τράβηξαν φωτογραφίες την εξέλιξή τους και τις ανέβασαν αργότερα στο blog του σχολείου .
Όγδοη Δραστηριότητα: «Τηλεδιάσκεψη»
Η τελευταία δραστηριότητα προτείνει την τελευταία εξ αποστάσεως σύνδεση των μαθητών
μέσω Skype όπου ολοκλήρωσαν τη θεματική ενότητα και κατέγραψαν την εμπειρία τους
από την εξ αποστάσεως συνεργασία μέσω του σχολικού προγράμματος (τι τους άρεσε περισσότερο, τι τους δυσκόλεψε)
Συζήτηση
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός προσπαθειών που να αφορούν την εξ
αποστάσεως συνεργασία και την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ έννοιες Πληροφορικής σε τάξεις νηπιαγωγείων (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2005) . Μάλιστα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας διακατέχονται από αμφιβολίες και φόβους σχετικά με τη
χρήση του υπολογιστή σε αυτή την ηλικία και ελάχιστοι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή στη
τάξη τους (Γιαλαμάς, Νικολακοπούλου & Μάνεσης, 2008).
Ωστόσο, για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αποτέλεσε μια γόνιμη
εμπειρία που προσέθεσε στον παιδαγωγικό εξοπλισμό τους γνώσεις, εμπειρίες, εφόδια και
ανατροφοδότηση αναφορικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των καινοτόμων
δράσεων στη σχολική πρακτική. Ειδικότερα, καθ’ όλη την διάρκεια των δραστηριοτήτων οι
εκπαιδευτικοί κατέγραφαν και παρατηρούσαν τη συνεργασία των ομάδων και σε τακτά
χρονικά διαστήματα πραγματοποιούσαν συναντήσεις μέσω Skype διαμορφωτικού και ανατροφοδοτικού χαρακτήρα, προκειμένου να μιλήσουν για την πορεία του προγράμματος
στην τάξη τους, να μοιραστούν προβληματισμούς που προέκυπταν κατά την πορεία υλοποίησης των δραστηριοτήτων και να οργανώσουν την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Οι
εκπαιδευτικοί οδηγήθηκαν στα εξής συμπεράσματα για τους μαθητές τους : α) εργάζονται
ομαδικά και συνεργάζονται με παιδιά από άλλη περιοχή, β) χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή ως εργαλείο για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να αλληλεπιδράσουν για
τη συνδημιουργία της εργασία τους, γ) διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα υγιεινής
διατροφής, δ) οι γνώσεις τους πηγάζουν μέσα από την έρευνα και τη συνεχή ανατροφοδότηση τους, ε) έχουν την ευθύνη των δημιουργημάτων τους και έρχονται σε επαφή με το
δημοτικό σχολείο.
Με την ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου και σύμφωνα με το σχεδιασμό του συνόλου
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διαπιστώθηκε πως οι μαθητές των δύο σχολείων ασχολήθηκαν με την Διατροφή διαθεματικά μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, παράλληλα με τη βιωματική μάθησή τους, γεγονός που συνέβαλε στην ύπαρξη του αυξημένου ενδιαφέροντος
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των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν να
συμφωνούν με αντίστοιχες έρευνες όπου οι μαθητές είχαν θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ,
μέσω των οποίων προωθήθηκε το συνεργατικό πνεύμα (Τσίγκου, 2012).
Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως κατά την πρώτη επικοινωνία - επαφή των μαθητών (μέσω skype) υπήρξε μια αρχική αμηχανία, η οποία ωστόσο γρήγορα ξεπεράστηκε .
Κατάφεραν στη συνέχεια να διευρύνουν τον κύκλο συνεργασίας, να έρθουν σε άμεση επαφή με μαθητές του άλλου τόπου, σχολείου και σχολικής βαθμίδας αποκτώντας δεξιότητες
επικοινωνίας. Σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια πιο διεξοδική
καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων με χρήση κατάλληλων στατιστικών τεχνικών που
θα αφορούν τη διερεύνηση των πρακτικών εξ αποστάσεως συνεργασίας με τη χρήση των
ΤΠΕ για μαθητές προσχολικής αγωγής και πρώτων τάξεων του δημοτικού.
Σημασία για την εκπαίδευση
Η σημασία του θέματος της παρούσης εργασίας εντοπίζεται στην εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, όπως είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με στόχο την αναβάθμιση
και βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργάζονται, ανταλλάσουν απόψεις έχοντας κοινό όραμα και
κοινούς στόχους. Αυτή η συνεργασία και αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη βελτίωση των
εκπαιδευτικών πρακτικών και μία τέτοια συνεργασία είναι εποικοδομητική .
Οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται στα άμεσα ενδιαφέροντα της νέας γενιάς, καθώς υπάρχει
εξοικείωση με αυτές και συνεχής ενημέρωση και ανατροφοδότηση. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί, εντάσσοντας εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης- όπως αυτή των ΤΠΕ-, στη διαδικασία της μάθησης, κατορθώνουν να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, μετατρέποντας
το σχολικό μάθημα σε ελκυστικό και ουσιώδες. Πιθανόν λοιπόν, ο συνδυασμός της παραδοσιακή διδασκαλίας με ΑεξΑΕ να μειώσει τον φόρτο εργασίας και των δυο εμπλεκόμενων,
ενώ βασικότερα να εμπλουτίσει το καθημερινό διδακτικό πρόγραμμα, με ερεθίσματα τέτοια, που να έχουν ως άμεση συνέπεια την αύξηση της επίδοσης των μαθητών.
Επίλογος
Όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το κοινό θέμα, πάνω στο οποίο εργάστηκαν, δεν ήταν κάτι πάρα μόνο η αφορμή για διερεύνηση, για γνώση και γνωριμία. Οι
εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια μιας συνεργασίας, ενώ τα παιδιά δραστηριοποιήθηκαν έντονα στους ρόλους τους και τις αρμοδιότητες που είχαν αναλάβει. Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν, με βασική αρχή το "δούναι και λαβείν", στάθηκαν η απαρχή για το ξεκίνημα μιας συνεργασίας και της εξέλιξής της. Η χρήση των ΤΠΕ βοήθησε
εκπαιδευτικούς και μαθητές δύο σχολείων από απόσταση να προσεγγίσουν ένα θέμα από
διαφορετική οπτική γωνία -παράγοντες, η ηλικία και το μαθησιακό επίπεδο- και με διαφορετική τακτική. Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων, που αναδύθηκαν μέσα από αυτή τη
διαδικασία, ήταν ικανό να γίνει κατανοητό και από τις δυο πλευρές, να εμπλουτιστεί εξίσου, ενώ έγινε συνάμα εφαλτήριο για καινούργιες αναζητήσεις, καινούργιους στόχους και
νέες προοπτικές.
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