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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η εργασία αυτή αποτελεί µια πρώτη ερευνητική προσέγγιση στη µεθοδολογία αξιολόγησης της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη. Το θέµα της αφορά στη διδασκαλία των 
γραµµατικών όρων «Συνώνυµα-Αντώνυµα» µε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Γλώσσα η 
Ελληνική: Οι περιπέτειες των λέξεων». Μέσα από την εκτέλεση συγκεκριµένων κατευθυνόµενων 
δραστηριοτήτων έγινε µια προσπάθεια αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας µε την 
χρήση του Η/Υ και εκτίµησης των µαθησιακών δυσκολιών στην οικοδόµηση της συγκεκριµένης γνώσης. 
Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την ενσωµάτωση εφαρµογών λογισµικού στη διδασκαλία των 
γραµµατικών όρων «Συνώνυµα-Αντώνυµα» µε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού πιστοποιούν ότι 
η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας µπορεί να προσφέρει ένα σηµαντικό υποστηρικτικό εργαλείο για την 
πραγµάτωση των στόχων της διδασκαλίας και της µάθησης.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αυξηµένο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια τα περιβάλλοντα µάθησης 

στηριζόµενα στον Η/Υ, που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης 
από µεµονωµένους/ες µαθητές/τριες ή συνεργατικές οµάδες, µε την καθοδήγηση πάντα του 
εκπαιδευτικού τόσο σε θέµατα που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραµµα όσο και σε 
διαθεµατικές ενότητες (Roger and Johnson, 1994 · Silverman, 1995). Σύγχρονη 
τεχνολογία και συνεργατική µάθηση αναπτύσσονται ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες και 
ενσωµατώνονται όχι µόνο στα σύγχρονα προγράµµατα σπουδών αλλά και στην 
καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική (Scardamalia and Bereiter, 1994· Lehtinen et al, 1998· 
Smyrnaioy and Weil-Barais, 2004). Η εργασία αυτή αποτελεί µια πρώτη ερευνητική 
προσέγγιση στη µεθοδολογία αξιολόγησης της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική πράξη. Το θέµα της αφορά τη διδασκαλία των γραµµατικών όρων 
«Συνώνυµα-Αντώνυµα» µε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Γλώσσα η Ελληνική: 
Οι περιπέτειες των λέξεων». Μέσα από την εκτέλεση συγκεκριµένων κατευθυνόµενων 
δραστηριοτήτων έγινε µια προσπάθεια αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της 
διδασκαλίας µε την χρήση του Η/Υ και εκτίµησης των µαθησιακών δυσκολιών στην 
οικοδόµηση της συγκεκριµένης γνώσης. Σκοπός της διδασκαλίας είναι να διευκρινιστούν 
οι γραµµατικοί όροι «Συνώνυµα-Αντώνυµα», η διδασκαλία των οποίων επέχει σηµαντικό 
ρόλο στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Λυκείου και εκτείνεται και στις τρεις τάξεις του 
Λυκείου, ενώ παράλληλα µε τα βασικά σχολικά εγχειρίδια υποβοηθείται µε ένα σχετικά 
πρόσφατο βιβλίο γλωσσικών ασκήσεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πρόκειται για όρους που 
συχνά συγχέονται µε τα παρώνυµα και τα ταυτόσηµα, όπου τα πρώτα είναι λέξεις που  
προφέρονται το ίδιο αλλά έχουν διαφορετική σηµασία και τα δεύτερα λέξεις µε ακριβώς 
την ίδια σηµασία και όχι περίπου την ίδια, όπως τα συνώνυµα.  

Η εργασία πραγµατοποιήθηκε στο Εν. Λύκειο Τσαγκαράδας, σε οµάδες των δύο 
ατόµων, από µαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου. Η διάρκεια της παρέµβασης ήταν 2 
διδακτικές ώρες, µία από τις οποίες πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής του 
Λυκείου. 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
∆ύο είναι οι ερευνητικές πηγές από τις οποίες αντλούνται στοιχεία για τη διαµόρφωση 

των σύγχρονων εκπαιδευτικών αντιλήψεων: Η συνεργατική µάθηση και οι εφαρµογές της 
σύγχρονης τεχνολογίας (Lehtinen et al, 1997). Το φαινόµενο αυτό δεν αφορά µόνο τις 
θετικές επιστήµες αλλά και τις θεωρητικές σύµφωνα πάντα µε τη βιβλιογραφία. 
Συγκεκριµένα, η  εφαρµογή  της γλωσσικής µάθησης µε τη βοήθεια υπολογιστή (CALL) 
υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής µπορεί να εξυπηρετήσει ποικίλες χρήσεις για τη γλωσσική 
διδασκαλία. Μπορεί να είναι ένας «φροντιστής» που προσφέρει γλωσσική εξάσκηση ή ένα 
ερέθισµα για συζήτηση και αλληλεπίδραση ή ακόµη και ένα εργαλείο έρευνας και γραφής. 
Με την ανάπτυξη του διαδικτύου µπορεί επίσης να µετατραπεί σε ένα µέσο παγκόσµιας 
επικοινωνίας και µία πηγή απεριόριστων αυθεντικών υλικών. Αν και η γλωσσική µάθηση 
µε τη βοήθεια υπολογιστή έχει αναπτυχθεί σταδιακά τα τελευταία τριάντα χρόνια, η 
ανάπτυξη αυτή µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις φάσεις: συµπεριφοριστική φάση, 
επικοινωνιακή και ολιστική. Στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 πολλοί εκπαιδευτικοί 
θεώρησαν ότι ακόµη και το επικοινωνιακό µοντέλο έχρηζε βελτίωσης (Kenning & 
Kenning, 1990; Pusack & Otto, 1990; Ruschoff, 1993) και άρχισαν να ψάχνουν πιο 
συνδυαστικούς και ολοκληρωµένους τρόπους διδασκαλίας. Η πρόκληση συνίστατο στο να 
δηµιουργηθούν µοντέλα, στα οποία θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν οι διάφορες όψεις 
της διαδικασίας γλωσσικής µάθησης. Βήµατα λοιπόν άρχισαν να γίνονται προς µια 
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ολιστική προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε δύο σηµαντικά τεχνολογικά επιτεύγµατα της 
τελευταίας δεκαετίας: τους πολυµεσικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο. Η δηµιουργία 
λοιπόν ενός τεχνολογικά προηγµένου περιβάλλοντος συνεργατικής µάθησης, σύµφωνου µε 
τις γνωστικές αρχές, µπορεί να προσφέρει στον εκπαιδευτικό την απαραίτητη υποστήριξη 
για την διάδοση διαδικασιών εξερεύνησης και αναβάθµισης της γνώσης των µαθητών 
(Lehtinen et al, 1997 · Solomonidou and Kolokotronis, 2001). Η εφαρµογή της 
συνεργατικής µεθοδολογίας υποστηριζόµενης από Η/Υ είναι µια ιδέα που υπόσχεται πολλά 
για την βελτίωση της διδασκαλίας και µάθησης µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας 
(Lehtinen et al, 1997), η οποία φαίνεται να ενθαρρύνει τους µαθητές να συµµετέχουν στην 
µακροχρόνια αναζήτηση πληροφοριών αλλά και να παρέχει τα εφόδια για 
αυτοπραγµάτωση και άλλες µεταγνωστικές δραστηριότητες (Johnson et al, 1998). 
Ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν την άποψη ότι το εκπαιδευτικό λογισµικό το οποίο 
έχει σχεδιαστεί µε προδιαγραφές που προκύπτουν από τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης 
µπορεί να αποτελέσει περιβάλλον σε αλληλεπίδραση µε το οποίο ο µαθητής µπορεί µε 
ενεργητικό τρόπο να κατασκευάσει τη γνώση του (Papert, 1980), ενώ από µια άλλη οπτική 
το εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να παίξει το ρόλο σκαλωσιάς υποστηρίζοντας το µαθητή 
στη διεύρυνση της ζώνης της δυνατής ανάπτυξής του ‘zone of proximal development’ 
(Vygotsky, 1978).  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η γλώσσα ως διαδικασία ανάπτυξης, όπως 
και η ανάπτυξη του λεξιλογίου, που αποτελεί µια δυναµική διαδικασία. Η σύγχρονη 
εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζει ότι η κατάκτηση του λεξιλογίου, της γλώσσας και 
του γραµµατισµού δεν µπορούν να θεωρηθούν ως ξεχωριστά γεγονότα, αλλά αντίθετα ως 
παράγοντες µιας συνεργατικής διαδικασίας, στην οποία η γλωσσική ανάπτυξη παρέχει τη 
βάση για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, το οποίο µε τη σειρά του οδηγεί στη γνωστική 
ανάπτυξη. Για να πραγµατωθεί όµως η αλληλουχία αυτή, πρέπει πάντα να λαµβάνεται 
υπόψη η δυναµική φύση της γνώσης των λέξεων, δηλαδή, να αποσαφηνιστεί το ερώτηµα 
του τι εννοούµε, όταν λέµε ότι ένα παιδί γνωρίζει µια λέξη. Ο Stahl (1985,1986) έχει ορίσει 
τρία επίπεδα καλής γνώσης της λέξης: α) τη διαδικασία συσχετισµού, που περιλαµβάνει 
την εισαγωγή µιας συνώνυµης λέξης για µια άλλη, β) τη διαδικασία κατανόησης, που 
βοηθά τα παιδιά να δείξουν ότι καταλαβαίνουν µια νέα λέξη µε δραστηριότητες, όπως να 
βρούνε αντώνυµα και να συµπληρώσουν τα κενά µε την κατάλληλη λέξη, και τη γ) τη 
διαδικασία δηµιουργίας, που περιλαµβάνει τη χρήση µιας λέξης µε τρόπο που να 
αποδεικνύει τη βαθιά κατανόησή της. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η µάθηση της χρήσης συνωνύµων και αντωνύµων 
συνιστά επιτακτική ανάγκη, ώστε να επιτευχθεί τόσο η κατάκτηση του γλωσσικού 
συστήµατος όσο και η συνειδητοποίηση της σηµασίας του λόγου για τη συµµετοχή στην 
κοινωνική ζωή (Αναλυτικό Πρόγραµµα, 2002). Για το λόγο αυτό κατά την τελευταία 
πενταετία καταβάλλονται σηµαντικές και ουσιώδεις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 
αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Ως 
σηµαντική εξέλιξη µπορεί κατ’ αρχήν να θεωρηθεί το γεγονός ότι τα νέα γλωσσικά 
Προγράµµατα Σπουδών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αναφέρονται 
ρητά στην προοπτική παιδαγωγικής σύζευξης της γλώσσας µε τις ΝΤ (ΥΠΕΠΘ, 2000). 
Αρκετές πρωτοβουλίες αναπτύσσονται επίσης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
λογισµικού, τα οποία βέβαια πρέπει να αξιοποιηθούν µε τις κατάλληλες στρατηγικές, όπως 
είναι η σύνδεση της νέας πληροφορίας µε την παλιά (Wood, 2001), ο συσχετισµός και η 
παροχή πολλαπλών θέσεων, αλλά και παραδείγµατα δραστηριοτήτων που απαιτούν βαθύ 
συλλογισµό (Kame'enui, Dixon, & Carmine, 1987) και διαδικασία δηµιουργίας 
(Stahl,1986). Προς την ίδια κατεύθυνση µπορούν επίσης να συνεισφέρουν καινοτόµες 
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στρατηγικές, όπως οι κινούµενες εικόνες, τα βίντεο κλιπς σχετικών πληροφοριών, τα οποία 
συνήθως προσφέρουν ζωντανές επιδείξεις, ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν περίπλοκα 
νοήµατα, τα ηχητικά στοιχεία, που είναι σχεδιασµένα για την καλλιέργεια της γλωσσικής 
µάθησης, οι ορισµοί, τα γλωσσάρια και οι υπερσύνδεσµοι, οι οποίοι µπορούν να  προάγουν 
τη λεξιλογική µάθηση επιτρέποντας στους µαθητές να (1) θυµηθούν παλαιότερη γνώση, (2) 
δοκιµάσουν µία νέα λέξη σε ποικίλα περιβάλλοντα και  (3) καθορίσουν τη µάθησή τους 
επιλέγοντας συνδέσµους που ικανοποιούν την περιέργειά τους (Wood, 2001). Οι 
στρατηγικές αυτές κρίνονται κατάλληλες και ωφέλιµες, αφού τα παιδιά χρειάζονται πολλές 
ευκαιρίες καθοδηγηµένης πρακτικής µε πλαίσιο υποστήριξης που θα επιτρέψει την 
επιτυχία σε πραγµατικές πράξεις δηµιουργίας νοήµατος (Rose, 1995)  

 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 
Σκοπός και επιµέρους στόχοι της έρευνας 
Η εργασία αυτή αποτελεί µια πρώτη ερευνητική προσέγγιση στη µεθοδολογία 

αξιολόγησης της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη. Το θέµα της 
αφορά τη διδασκαλία των γραµµατικών όρων των συνωνύµων και αντωνύµων  µε τη 
χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Γλώσσα η Ελληνική: Οι περιπέτειες των λέξεων». 
Μέσα από την εκτέλεση συγκεκριµένων κατευθυνόµενων δραστηριοτήτων έγινε µια 
προσπάθεια αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας µε την χρήση του Η/Υ 
και εκτίµησης των µαθησιακών δυσκολιών στην οικοδόµηση της συγκεκριµένης γνώσης. 

Για να γίνει αυτό εφικτό τέθηκαν ειδικότεροι στόχοι που αφορούν:  
• Εκτίµηση της δυνατότητας αλληλεπίδρασης των µαθητών µε τον Η/Υ. 
• Εκτίµηση της αλληλεπίδρασης των µαθητών µε το εκπαιδευτικό 

λογισµικό. 
• Προσδιορισµός του αρχικού και τελικού γνωστικού επιπέδου των 

µαθητών, πριν και µετά την επαφή τους µε το λογισµικό. 
• Εκτίµηση της λειτουργικότητας και της αλληλεπίδρασης των οµάδων.  

 
∆είγµα 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Εν. Λύκειο Τσαγκαράδας, σε µαθητές της Α΄ τάξης 

του Λυκείου (ηλικίας 14 – 15 ετών). Συνολικά έλαβαν µέρος 18 µαθητές, εκ των οποίων 8 
είναι αγόρια και 10 κορίτσια. Πέντε από τους µαθητές ανήκαν σε οικογένειες οικονοµικών 
µεταναστών (2 αγόρια και 3 κορίτσια), ενώ οι περισσότεροι µαθητές ζουν σε διαφορετικά 
χωριά, περιοχές µε διαφορετική οικονοµική δραστηριότητα. Σχηµατίστηκαν εννιά 
συνολικά οµάδες των δύο ατόµων, προσπαθώντας να είναι όσο το δυνατόν ανοµοιογενείς 
στη σύνθεσή τους µε κριτήριο την επίδοσή τους.  

  
Μέθοδος συλλογής ερευνητικών δεδοµένων 

Για την αξιολόγηση των γνώσεων των µαθητών συντάχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, στο 
οποίο οι µαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν τόσο πριν όσο και µετά την παρέµβαση. Οι 
µαθητές της συγκεκριµένης τάξης είχαν διδαχτεί τους γραµµατικούς όρους των συνωνύµων 
και αντωνύµων στη διδακτική αίθουσα µε παραδοσιακή διδασκαλία, χρησιµοποιώντας 
κυρίως το σχολικό βιβλίο και λιγότερο το βιβλίο γλωσσικών ασκήσεων. Οι ερωτήσεις 
αποσκοπούσαν στη διερεύνηση των απόψεων των µαθητών για την έννοια των όρων 
αυτών, καθώς επίσης και για τον τρόπο χρήσης τους. Συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις ήταν: 
1)α) Τι σηµαίνει για σένα ο γραµµατικός όρος «συνώνυµο»; β) Να δώσεις ένα παράδειγµα 
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2)α) Τι σηµαίνει για σένα ο γραµµατικός όρος «αντώνυµο»; β) Να δώσεις ένα παράδειγµα 
3) Να αντικαταστήσεις τις υπογραµµισµένες λέξεις µε άλλες, ώστε να διατηρηθεί το νόηµα 
της φράσης  
Η επιλογή της Μουσουλµάνας Ελληνίδας για τη θέση της Υπερνοµάρχη προκάλεσε τόσο 
ακραίες αντιδράσεις όσο και πράξεις συµπαράστασης 
4)Να αντικαταστήσεις τις υπογραµµισµένες λέξεις µε άλλες, ώστε να προκύψει αντίθετο 
νόηµα: 
Ο έλεγχος του εαυτού και η αυτογνωσία οδηγούν στην πνευµατική ολοκλήρωση του 
ατόµου 

 Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από το ερωτηµατολόγιο, δύο κατηγορίες ερωτήσεων 
µπορούν να διακριθούν: α) οι δύο πρώτες ερωτήσεις, από τις οποίες η πρώτη ερώτηση 
αφορούσε τον ορισµό των συνώνυµων, θέµα που διαπιστώθηκε ότι προκαλεί µικρή 
σύγχυση στους µαθητές, ενώ η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τον ορισµό των αντώνυµων, 
όπου παρατηρήθηκε µεγαλύτερη σύγχυση. β) οι δύο τελευταίες ερωτήσεις, οι οποίες 
επικεντρώθηκαν στην αντικατάσταση λέξεων (ουσιαστικών και ρηµάτων), όπου 
παρατηρήθηκε ένα ποσοστό αποτυχίας. Για την εκτίµηση των άλλων παραµέτρων 
(αλληλεπίδραση µε λογισµικό, λειτουργία οµάδων), χρησιµοποιήθηκε πρωτόκολλο 
παρακολούθησης της διδασκαλίας, που συµπληρώθηκε κατά τη διδασκαλία  Το 
πρωτόκολλο παρακολούθησης είχε τέσσερις ενότητες: 

• Ενότητα για την εκτίµηση της ικανότητας χειρισµού Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή (Η/Υ) από τους συµµετέχοντες/ουσες µαθητές/τριες. Από την 
ενότητα αυτή συλλέχθηκαν στοιχεία για την ευχέρεια µε  την οποία οι 
µαθητές/τριες  χρησιµοποίησαν τον υπολογιστή κατά την παρέµβαση και κατά 
πόσο η έλλειψη δεξιοτήτων επηρέασε την απόδοσή τους. 

• Ενότητα για την εκτίµηση της αλληλεπίδραση των µαθητών µε το 
εκπαιδευτικό λογισµικό. Από την ενότητα αυτή κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί 
εάν το λογισµικό ανταποκρινόταν στις δυνατότητες των µαθητών.  

• Ενότητα για την αξιολόγηση της εφαρµογής των δραστηριοτήτων. Από 
την ενότητα αυτή συλλέχθηκαν στοιχεία για την ευχέρεια µε  την οποία οι 
µαθητές εκτέλεσαν τις δραστηριότητες που προβλέπονται από το λογισµικό. 

• Ενότητα για την εκτίµηση της λειτουργίας των οµάδων. Από την ενότητα 
αυτή κατέστη δυνατό να εκτιµηθεί η αλληλεπίδραση των µαθητών µέσα και 
µεταξύ των οµάδων, καθώς και η λειτουργία των οµάδων. 

 
∆ιδακτικά υλικά και έργα 
Για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό «Γλώσσα η 

Ελληνική: Οι περιπέτειες των λέξεων», το οποίο διαµορφώνει ένα επικοινωνιακό 
περιβάλλον εργασίας. Από το λογισµικό επιλέχθηκαν κάποιες δραστηριότητες, που 
συνοδευόταν και ήχο, αλλά δεν προσέφεραν διάδραση στις λανθασµένες απαντήσεις.   Για 
να βοηθηθεί η διδασκαλία, δηµιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό φυλλάδιο εργασίας , το οποίο 
ήταν εγκατεστηµένο στους υπολογιστές των µαθητών/τριών. Το φυλλάδιο περιείχε οδηγίες 
για την καλύτερη εξερεύνηση του λογισµικού και µερικές επιπλέον δραστηριότητες για την 
καλύτερη κατανόηση των γραµµατικών όρων «Συνώνυµα-Αντώνυµα». Οι δραστηριότητες 
στηρίχθηκαν στα δύο κείµενα (έντυπη µορφή) που επεξεργάστηκαν τα παιδιά την 
προηγούµενη διδακτική ώρα µέσα στην τάξη. 
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∆ιαδικασία 
Συνολικά η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο διδακτικές ώρες. Την πρώτη διδακτική 

ώρα, οι µαθητές ενηµερώθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας, έγινε µια αρχική 
αξιολόγηση των γνώσεων τους σχετικά µε τους γραµµατικούς όρους «Συνώνυµα και 
αντώνυµα» (αρχικό ερωτηµατολόγιο) και διαβάστηκαν δύο άρθρα, τα οποία σχολιάστηκαν 
σε γενικές γραµµές. Στη συνέχεια οι µαθητές χωρίστηκαν σε δυάδες, λαµβάνοντας υπόψη 
την επίδοσή τους στο µάθηµα της Έκφρασης-Έκθεσης. Η παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε 
σε µία διδακτική ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Κάθε δυάδα κάθισε σε 
έναν ξεχωριστό Η/Υ. Οι µαθητές ανέλαβαν να εκτελέσουν τις δραστηριότητες (αλλάζοντας 
ρόλους) και έπειτα να προχωρήσουν στο φύλλο εργασίας που εγκαταστάθηκε στον 
υπολογιστή τους. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας συµπληρώθηκε το πρωτόκολλο 
παρακολούθησης. Οι µαθητές επανέλαβαν το αρχικό διαγνωστικό τεστ την επόµενη ηµέρα 
(τελικό ερωτηµατολόγιο). 

 
Μέθοδος επεξεργασίας ερευνητικών δεδοµένων 
 Τα αποτελέσµατα από το ερωτηµατολόγιο, επεξεργάστηκαν τόσο ξεχωριστά – 

συγκεντρωτικά, για τον προσδιορισµό του αρχικού και τελικού γνωστικού επιπέδου, όσο 
και σε σύγκριση έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν η διδακτική µέθοδος που εφαρµόστηκε είχε 
αποτελέσµατα (Σχήµα 1). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΕρΣΜΑΤΑ 
Από την ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών στα δύο διαγνωστικά τεστ (πριν και 

µετά τη διδασκαλία µε το εκπαιδευτικό λογισµικό), εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα για 
την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας. Ακολουθεί παράσταση µε τα συγκριτικά 
ποτελέσµατα, όπου οι µπλε πάβδοι αναπαριστούν τις απαντήσεις πριν την παρέµβαση και 
ι µωβ ράβδοι τις απαντήσεις µετά την παρέµβαση. 
α
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Σχήµα 1: συγκριτικά αποτελέσµατα των απαντήσεων στο pro-test (µπλε ράβδοι) και στο post test    

(µωβ ράβδοι) 
 
 
 
 

 Αποτελέσµατα από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων   
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι η επίδοση των µαθητών βελτιώθηκε 

από την διδασκαλία µε την βοήθεια του Η/Υ, ένα συµπέρασµα αναµενόµενο για κάθε 
διδασκαλία. Έχει όµως ενδιαφέρον να συγκρίνουµε τις απαντήσεις ανά ερώτηση: 

 Στην πρώτη ερώτηση οχτώ µαθητές/τριες βελτίωσαν την επίδοσή τους . Εντυπωσιακό 
είναι το γεγονός ότι δύο από τους µαθητές που αρχικά δεν είχαν δώσει καµία απάντηση, 
κατάφεραν να δώσουν σχεδόν σωστούς ορισµούς µε παράδειγµα, ενώ ένας µαθητής έδωσε 
λάθος ορισµό αλλά µε παράδειγµα. Μία µαθήτρια, που αρχικά έδινε λάθος ορισµό, µετά 
την παρέµβαση όριζε σχεδόν σωστά τους όρους και τέσσερις µαθητές/τριες πέτυχαν να 
δίνουν σωστούς ορισµούς, ενώ πριν οι ορισµοί τους ήταν σχεδόν σωστοί. Τέλος, µόνο  
τέσσερις µαθητές/τριες παρέµειναν σταθεροί/ές στις λανθασµένες απόψεις τους. Στη 
δεύτερη ερώτηση αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι δώδεκα συνολικά µαθητές/τριες 
έδωσαν σωστές απαντήσεις, από τους/ις οποίους/ες τρεις αρχικά δεν είχαν δώσει καµία 
απάντηση, ένας είχε δώσει λάθος απάντηση µε παράδειγµα και µία λάθος απάντηση χωρίς 
παράδειγµα. Επίσης οι µαθητές/τριες που όρισαν λάθος τα αντώνυµα, αλλά έδωσαν 
παράδειγµα ανήλθαν σε τέσσερις από δύο, καθώς προστέθηκαν στο µαθητή που παρέµεινε 
σε αυτή την κατηγορία δύο µαθητές/τριες που αρχικά δεν έδωσαν καµία απάντηση και ένα 
παιδί που είχε δώσει λάθος απάντηση χωρίς παράδειγµα Στην τρίτη ερώτηση εφτά 
µαθητές/τριες αντικατέστησαν όλες τις λέξεις µε συνώνυµές τους, από τους/ις οποίους/ες οι 
τρεις αρχικά είτε δεν είχαν δώσει καµία απάντηση είτε είχαν αντικαταστήσει τις µισές, ενώ 
και στην τέταρτη ερώτηση το σκηνικό διαµορφώνεται όµοια, αφού και εκεί ο αριθµός των 
µαθητών/τριών που αντικατέστησαν όλες τις λέξεις µε αντώνυµες ανήλθε σε έξι από 
τέσσερις (προστέθηκαν µία µαθήτρια που αρχικά είχε αντικαταστήσει τις µισές και ένας 
µαθητής που δεν είχε συµπληρώσει καµία), ενώ εκείνοι/ες που αντικατέστησαν τις µισές 
ήταν δέκα, καθώς προστέθηκαν δύο παιδιά που στην αρχή δεν είχαν δώσει καµία 
απάντηση. 
 

Αποτελέσµατα από την επεξεργασία του πρωτοκόλλου παρακολούθησης 
Από την ανάλυση των δεδοµένων του πρωτοκόλλου παρακολούθησης προκύπτουν 

χρήσιµα συµπεράσµατα για την πορεία της διδασκαλίας, τη συµπεριφορά των µαθητών 
κατά τη διάρκειά της και τους παράγοντες που δυσχέραιναν  την εφαρµογή της. 
Αναλυτικά: 

Ως προς τον χειρισµό του Η/Υ οι µαθητές εµφανίζονται να έχουν άνεση στο χειρισµό 
των συσκευών εισόδου (ποντίκι – πληκτρολόγιο), αλλά και είναι σχετικά εξοικειωµένοι µε 
τις βασικές λειτουργίες. Κατά µέσο όρο η βαθµολόγηση του πρώτου τµήµατος πλησιάζει 
το 4 µε άριστα το 5. Μόνο µια µαθήτρια είχε σηµαντικά προβλήµατα στις βασικές 
λειτουργίες του Η/Υ, που ξεπεράστηκαν µε τη βοήθεια του συνεργάτη της στην οµάδα.  

Ως προς το λογισµικό αλληλεπίδρασης παρατηρήθηκαν µικρές δυσκολίες στην αρχή, 
έως ότου εξοικειωθούν οι µαθητές µε το καινούριο περιβάλλον και αρχίσουν να απαντούν 
τις ερωτήσεις. Όλες οι οµάδες ακολούθησαν τις οδηγίες χωρίς πρόβληµα, ενώ µία οµάδα 
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συστηµατικά προσπερνούσε τις ερωτήσεις χωρίς να τις απαντά και κάποιοι µαθητές δεν 
συµβουλευόταν τις απαντήσεις ανάδρασης. Σηµαντική ήταν οι ανταπόκριση των µαθητών 
στην βαθµολόγησή τους, µιας και οκτώ µαθητές θέλησαν να απαντήσουν τις ερωτήσεις 
ξανά για να βαθµολογηθούν. 

Ως προς το εκπαιδευτικό λογισµικό οι µαθητές δε δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να 
κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο έπρεπε να εργαστούν και να εφαρµόσουν τις οδηγίες 
των δραστηριοτήτων, παρά το ότι ήταν η πρώτη φορά που συµµετείχαν σε µάθηµα αυτής 
της µορφής. Στο γεγονός αυτό οφείλεται και το ότι αρκετοί µαθητές ήταν ανυπόµονοι και 
προσπάθησαν να πειραµατιστούν από µόνοι τους σε θέµατα εκτός δραστηριοτήτων, ενώ 
κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, ορισµένες οµάδες δεν εργάστηκαν ισοµερώς. 

Οι µαθητές συνολικά συνεργάστηκαν ικανοποιητικά, τόσο µεταξύ τους όσο και 
µεταξύ των οµάδων, µε αποτέλεσµα οι λίγες δυσκολίες στη χρήση του λογισµικού να 
ξεπερνιούνται χωρίς την παρέµβαση του εκπαιδευτικού. Οι περισσότεροι µαθητές 
παρουσίασαν υψηλό βαθµό συµµετοχής και συγκέντρωσης. Μικρά προβλήµατα 
παρουσιάστηκαν από την κινητικότητα των µαθητών και το επίπεδο θορύβου που κατά 
διαστήµατα ήταν υψηλό.  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ   
Η συνεργατική µάθηση υποστηριζόµενη από τους Η/Υ φαίνεται να ενθαρρύνει τους 

µαθητές να συµµετέχουν στη µακροχρόνια αναζήτηση πληροφοριών και να παρέχει τα 
εφόδια για αυτοπραγµάτωση και άλλες µεταγνωστικές δραστηριότητες (Johnson et al, 
1998). Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την ενσωµάτωση εφαρµογών λογισµικού 
στη διδασκαλία των γραµµατικών όρων των συνώνυµων και αντώνυµων λέξεων 
πιστοποιούν ότι η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας µπορεί να προσφέρει ένα σηµαντικό 
υποστηρικτικό εργαλείο για την πραγµάτωση των στόχων της διδασκαλίας. Οι ΤΠΕ, όπως 
είναι γνωστό, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν όχι µόνον ως ένα µαζικό εποπτικό µέσο 
διδασκαλίας και πηγή πληροφόρησης, αλλά και ως δυναµικό εργαλείο γνωστικής 
ανάπτυξης, χάρη στις πολλές και ποικίλες ιδιότητές τους. Οι εφαρµογές της σύγχρονης 
τεχνολογίας παρέχουν  εξαιρετικές δυνατότητες για τη δηµιουργία ενός γόνιµου και 
προωθηµένου µαθησιακού περιβάλλοντος,  το οποίο µε την κατάλληλη διαµεσολάβηση 
του εκπαιδευτικού ευνοεί τη λειτουργία και την ανάπτυξη των µαθητών σε πιο 
προωθηµένα επίπεδα µάθησης και επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν γίνεται δυνατή 
η εφαρµογή πολλών σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών, που δεν ήταν εύκολο να 
υιοθετηθούν στο περιβάλλον  της παραδοσιακής τάξης (Ruiz et al, 2001).  

Οι έννοιες των συνώνυµων και αντώνυµων πολλές φορές δυσκολεύουν τους µαθητές, 
καθώς εύκολα συγχέονται µε τον όρο «παρώνυµα», που είναι οι λέξεις που προφέρονται το 
ίδιο αλλά έχουν διαφορετική σηµασία, όπως και µε τον όρο «ταυτόσηµα», αφού ο ορισµός 
τους µοιάζει αρκετά µε εκείνον των συνωνύµων.  Είναι όµως εµφανές ότι η διδασκαλία µε 
τη βοήθεια του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού λογισµικού, βοήθησε τους/ις µαθητές/τριες 
σε µεγάλο βαθµό αφενός να αποσαφηνίσουν τους όρους, αφετέρου να εµπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Οι µαθητές/τριες επίσης αντιδρούν θετικά 
στην εισαγωγή των Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς δηµιουργούνται ισχυρότερα 
κίνητρα συµµετοχής και κατά συνέπεια αυξάνεται το ενδιαφέρον τους για το υπό εξέταση 
θέµα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η απόκτηση νέων γνώσεων και δηµιουργείται 
ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο τοποθετούν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις (Silverman, 1995).  

Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η εφαρµογή του λογισµικού κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας, κινητοποίησε περισσότερους µαθητές απ’ ότι η παραδοσιακή διδασκαλία.  
Ακόµη και µαθητές που δεν παρουσίαζαν ενδιαφέρον για το µάθηµα της Έκφρασης- 
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Έκθεσης,  όταν διδάσκεται στη σχολική αίθουσα, άλλαξαν στάση και ασχολήθηκαν µε το 
λογισµικό, µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Οι εφαρµογές 
της σύγχρονης τεχνολογίας µπορούν να παίξουν έναν σηµαντικό ρόλο σε ένα σχολείο που 
θα προσεγγίζει τα γνωστικά πεδία διαθεµατικά, µε υψηλή συµµετοχή του µαθητή, 
σύµφωνα µε τις αρχές του κοινωνικού εποικοδοµητισµού (Παπαδηµητρίου et al, 1997). Ο 
σχηµατισµός οµάδων δύο ατόµων συνολικά ήταν θετικός, γιατί µαθητές µε χαµηλή 
επίδοση έλαβαν βοήθεια από ‘καλύτερους’ συµµαθητές τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
µαθητές χαµηλής επίδοσης εξέφρασαν µεγαλύτερο ενθουσιασµό γι’ αυτό τον τρόπο 
διδασκαλίας και δήλωσαν περισσότερο ικανοποιηµένοι απ΄ ότι µαθητές υψηλότερης 
επίδοσης. Η ενασχόληση των µαθητών µε τα διάφορα λογισµικά, µε σκοπό τη διερεύνηση 
κάποιου γλωσσικού όρου, οδηγεί στη δηµιουργία µιας διαφορετικής εικόνας για τη 
γλώσσα, βγάζοντάς την από τη σφαίρα του «νεκρού γλωσσικού οργάνου», στην οποία 
δυστυχώς πολλοί µαθητές την έχουν τοποθετήσει, παρά και τις προσπάθειες που γίνονται 
τα τελευταία χρόνια  να ενταχθεί η διδασκαλία της µέσα σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο. Η 
σύγχρονη τεχνολογία µπορεί να δώσει λύσεις και να βοηθήσει  τα παιδιά να επισηµάνουν 
τις δοµές και τις ιδιαιτερότητες της εθνικής τους γλώσσας συνειδητοποιώντας την 
πολιτισµική τους παράδοση, όπως επίσης και να εκτιµήσουν τη σηµασία της γλώσσας ως 
βασικού φορέα της έκφρασης και του πολιτισµού κάθε λαού  (Α.Π., 2002). 
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