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1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ 

 
 
 

Ο  τόμος  πρακτικών  περιλαμβάνει  τις  εισηγήσεις  που  έγιναν  κατά  τη  διάρκεια  του  1ου 

Πανελλήνιου  Συνεδρίου  της  ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ,  με  τίτλο:  «H  αξιοποίηση  των  νέων  τεχνολογιών  στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση ". 

 

To  συνέδριο  έγινε από  την  Επιστημονική  Ένωση  Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  για  τη Διάδοση 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στα πλαίσια των καταστατικών δραστηριοτήτων της, στο Πολιτιστικό & 

Συνεδριακό  Κέντρο  «Μίκης  Θεοδωράκης»  (Λ.  Κύπρου  68  στην  Αργυρούπολη),  στις  16  &  17 

Οκτωβρίου 2004. 

 

Σκοπός  του  συνεδρίου  ήταν  η  ανάπτυξη  γόνιμου  προβληματισμού  και  δημιουργικού  διαλόγου 

πάνω  σε  ποικιλία  θεμάτων  που  αφορούν  στην  αξιοποίηση  των  Τεχνολογιών  Πληροφορίας  και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 

 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου μάχιμοι εκπαιδευτικοί, με πλούσια δράση στην εφαρμογή των νέων 

τεχνολογιών  στην  εκπαίδευση,  παρουσίασαν  σύγχρονες  παιδαγωγικές  και  διδακτικές 

προσεγγίσεις, μεταφέροντας απευθείας τις εμπειρίες τους από την εκπαιδευτική πράξη. 

 

Το  συνέδριο  κάλυψε  ευρύ  φάσμα  θεμάτων  ειδικού  και  γενικότερου  ενδιαφέροντος  από  την 

περιοχή των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στην εξ αποστάσως 

εκπαίδευση και στο εκπαιδευτικό λογισμικό. 
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Η εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  ‘οίκαδε’ και ‘Οδυσσέας’ σε δημοτικά σχολεία 
της Κύπρου και της Ελλάδας» 
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ. ΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 
Αναπληρωτή διευθυντή δημοτικής εκπαίδευσης 
Στο 1ο πανελλήνιο  συνέδριο  με θέμα:«η αξιοποίηση  των  νέων  τεχνολογιών  στην  πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση» 
 
 
  Η  χρονική στιγμή που αποτέλεσε  την  είσοδο  του  κόσμου στον  21ο αιώνα θεωρητικά δεν 
αποτελεί  τίποτε  το  ξεχωριστό στο άναρχο αλλά  και ατέλειωτο  ταξίδι  μέσα στην αιωνιότητα.  Κι 
όμως, η στιγμή αυτή έδωσε την ευκαιρία στην ανθρωπότητα να συνειδητοποιήσει καλύτερα από 
ποτέ  άλλοτε  αλλά  και  να  διακηρύξει  όσο  πιο  έντονα  μπορούσε,  αυτό  που  για  δεκαετίες 
αποτελούσε  κοινή  παραδοχή.  Την  απεραντοσύνη  και  την  παντοδυναμία  της  γνώσης  και  της 
πληροφορίας σε αντίθεση με την μικρότητα της γης.  
 
  Ο  20ος  αιώνας  υπήρξε  ο  αιώνας  με  τις  πιο  ριζικές  κοινωνικές  ανακατατάξεις  στην 
ανθρώπινη ιστορία. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ανακατατάξεων η κατά καιρούς κυριαρχία 
διαφόρων  ομάδων.  Έτσι  οι  γαιοκτήμονες  που  κυριαρχούσαν  στις  αρχές  του  αιώνα 
αντικαταστάθηκαν  από  τους  βιομηχάνους  και  στη  συνέχεια  από  τους  στρατιωτικούς  που 
κράτησαν την κυριαρχία τους για αρκετά χρόνια μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σήμερα, οι 
εργάτες  της  γνώσης  και  οι  διαχειριστές  των  πληροφοριών  αν  και  αποτελούν  μειονότητα  του 
εργατικού  δυναμικού  προσδίδουν  στην  κοινωνία  της  γνώσης  ένα  ηγετικό  χαρακτήρα  στη 
διαμόρφωση του κοινωνικού προφίλ.  
   
  Η  πρώτη  επίπτωση,  από  την  πιο  πάνω  διαπίστωση,  είναι  η  πρωταρχική  σημασία  της 
διδασκαλίας ως διαδικασίας διαχείρισης της γνώσης και της πληροφορίας και της τεχνολογίας ως 
του πιο αποτελεσματικού μέσου για αυτή τη διαχείριση. Συνειδητοποιώντας την εξέλιξη αυτή, το 
Υπουργείο  Παιδείας  και  Πολιτισμού  προχώρησε,  τα  τελευταία  χρόνια,  στην  εισαγωγή 
καινοτομιών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, για να δώσει στους Κύπριους Ευρωπαίους πολίτες 
τα  εφόδια  που  χρειάζονται  για  να  αποτελέσουν  ισότιμους  εταίρους  στην  ενιαία  ευρωπαϊκή 
οικογένεια.    Οι  προσπάθειες  ξεκίνησαν  με  την  εισαγωγή  της  Πληροφορικής  στα  σχολεία, 
ακολούθησε το Πρόγραμμα «ΟΙΚΑΔΕ» και στη συνέχεια το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». 
 
  Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  «ΟΙΚΑΔΕ»  έχει  στόχο  την  καλλιέργεια  πνευματικών  και 
πολιτιστικών δεσμών μεταξύ παιδιών από σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και του απανταχού 
απόδημου Ελληνισμού.  Πρόκειται για ένα όραμα που επικεντρώνεται στη στήριξη του απόδημου 
ελληνισμού  στις  χώρες  όπου  ζει  και  αναπτύσσεται,  συμβάλλοντας  ενεργά  στη  διατήρηση  της 
γέφυρας  επικοινωνίας  των  αποδήμων  με  την  Κύπρο  και  την  Ελλάδα.    Πρόκειται  για  ένα 
πρόγραμμα  που  λειτουργεί  σε  δύο  επίπεδα:  α)  το  επίπεδο  των  τηλεδιασκέψεων,  που 
πραγματοποιούνται  μεταξύ  Ελληνόπουλων  ελληνόφωνων  παροικιακών  σχολείων  και 
συμμαθητών τους από την Ελλάδα και την Κύπρο και β) στη δημιουργία ενός ελληνικού πλανήτη 
στο διαδίκτυο, που μπορεί να επισκεφθεί και να ταξιδέψει σε αυτόν ο καθένας μας, όπου κι αν 
βρίσκεται. 
 
  Το  πρόγραμμα  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  αποτελεί  τη  λειτουργική  επέκταση  του  προγράμματος 
«ΟΙΚΑΔΕ».  Πρόκειται  για  ένα  ερευνητικό  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα,  το  οποίο  υλοποιεί  την 
ανοιχτή  και  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση.    Οι  μαθητές  και  οι  δάσκαλοι  των  σχολείων  που 
συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  προσπαθούν  να  αποτελέσουν  συστατικά  στοιχεία  ενός  ανοιχτού 
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μαθησιακού περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου εφαρμόζονται στην πράξη έννοιες όπως: η 
εικονική  τάξη,  η  τηλεσυνεργασία  και  η  τηλεσυνεργασία  /  τηλεπαρουσίαση.    Φορείς  στήριξης 
αυτής  της  προσπάθειας  είναι  το  Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Υπουργείου  Παιδείας  και 
Πολιτισμού,  το  Τμήμα  Πληροφορικής  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου  και  η  Τράπεζα  Κύπρου.  Το 
πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο  τέλος  του 2004, μια και συμπληρώνονται  τρία χρόνια από τότε 
που αποφασίστηκε η πιλοτική του εφαρμογή. 
 
  Η  προσπάθειά  για  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  έχει  ενισχυθεί  από  το 
Τμήμα  Επιστημών  της  Αγωγής  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου  και  τα  Παιδαγωγικά  Τμήματα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Αθηνών και Κρήτης, με την εμπλοκή καθηγητών που 
ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής, Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. 
 
  Κατά  τη  σχολική  χρονιά  2003‐04  οι  εκπαιδευτικοί  μας,  που  ασχολήθηκαν  με  τα 
προγράμματα  «ΟΙΚΑΔΕ»  και  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»,  έδωσαν  ιδιαίτερη  βαρύτητα  σε  δραστηριότητες  που 
αναφέρονται  στην Ολυμπιακή Παιδεία,  που  ήταν  στόχος  υπό  έμφαση  σε  όλα  τα  εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της πατρίδας μας. 
 
  Τελειώνοντας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους 
όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή των προγραμμάτων «ΟΙΚΑΔΕ» και «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» στα δημοτικά 
μας  σχολεία:  Έτσι,  ευχαριστώ  τα  Τμήματα  Πληροφορικής  και  Επιστημών  της  Αγωγής  του 
Πανεπιστημίου  Κύπρου  και  τα  Παιδαγωγικά  Τμήματα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  των 
Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Κρήτης.  Ευχαριστώ,  επίσης,  τους συναδέλφους  εκπαιδευτικούς  και 
τους μαθητές που υλοποιούν τα προγράμματα, καθώς και τους γονείς που τα στηρίζουν. Πάνω 
απ’  όλα,  όμως,  ευχαριστώ  το  συγκρότημα  της  Τράπεζας  Κύπρου  που  έχει  αναλάβει  την 
αποκλειστική χρηματοδότηση και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα δύο προγράμματα. 
 
  Συγχαρητήρια  και  ευχαριστίες  οφείλονται,  επίσης,  στην  Επιστημονική  Ένωση 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
στην Εκπαίδευση, που είχε την πρωτοβουλία να διοργανώσει το σημερινό συνέδριο και να μας 
δώσει  την  ευκαιρία  να  παρουσιάσουμε  τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  «ΟΙΚΑΔΕ»  και 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ», που υλοποιούνται σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας. 
 
  Με τις σκέψεις αυτές και την επισήμανση ότι ο τομέας της εκπαίδευσης αποτελεί τη βασική 
προτεραιότητα  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας,  απευθύνω  προς  όλους  σας  το  θερμό  μου 
χαιρετισμό και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. 
 
Σάββας Νικολαΐδης 
Αναπληρωτής Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου 
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Η Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “ΟΙΚΑΔΕ”  σε Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου 
 
Αικατερίνη Κυπριανού, Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης 
 
 
  Σκοπός  της  εισήγησής  μου  είναι  να  παρουσιάσει  το  καινοτόμο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα 
«ΟΙΚΑΔΕ», που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου. 
 
  Το «ΟΙΚΑΔΕ» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεγάλης εμβέλειας που φιλοδοξεί να 
φέρει κοντά τα Ελληνόπουλα όλου του κόσμου, σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν κατοικούν, με 
τη  βέλτιστη  δυνατή  χρήση  των  τεχνολογιών  της  πληροφορίας  και  της  επικοινωνίας.    Με  τη 
στήριξη  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Πολιτισμού  και  την  αποκλειστική  χρηματοδότηση  του 
προγράμματος «ΟΙΚΑΔΕ» από την Τράπεζα Κύπρου ξεκίνησαν οι προσπάθειες τη σχολική χρονιά 
1999‐2000 (πιλοτικά) και συνεχίζονται μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία. 
 
Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η καλλιέργεια πνευματικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ 
παιδιών από σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και του απανταχού απόδημου Ελληνισμού. 
 
  Το  «ΟΙΚΑΔΕ»  λειτουργεί  σε  δύο  επίπεδα:  α)  στο  πρόγραμμα  αδελφοποίησης  δημοτικών 
σχολείων,  όπου  πραγματοποιούνται  τηλεδιασκέψεις  μεταξύ  ελληνόφωνων  παροικιακών 
σχολείων του εξωτερικού και σχολείων από την Ελλάδα και την Κύπρο και β) στη δημιουργία ενός 
ελληνικού  πλανήτη  στο  Διαδίκτυο,  μιας  παγκόσμιας  τάξης,  που  μπορεί  να  επισκεφθεί  και  να 
ταξιδέψει σε αυτόν ο καθένας μας, όπου κι αν βρίσκεται. 
 
  Στο  παρόν  στάδιο,  στην  Κύπρο,  συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  «ΟΙΚΑΔΕ»  8  δημοτικά 
σχολεία, εκ των οποίων τα 6 είναι αδελφοποιημένα με σχολεία του εξωτερικού.  Συγκεκριμένα: 
 
Το Δημοτικό Σχολείο Αγία Φύλαξης που επικοινωνεί με την Ελληνική Κοινότητα στο Τορόντο του 
Καναδά 
Το Ελένειον Δημοτικό Σχολείο Λευκωσίας με το Ελληνικό Κολέγιο Λονδίνου 
Το Δημοτικό Σχολείο Ζήνων Λάρνακας με το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια 
των Η.Π.Α. 
Το  Θ΄  Δημοτικό  Σχολείο  Πάφου  (Κουπάτειο)  με  το  σχολείο  Queenswell  της  Κυπριακής 
Εκπαιδευτικής Αποστολής στο Λονδίνο 
Το Δημοτικό Σχολείο Πισουρίου με το Ορθόδοξο Ελληνικό Σχολείο «Μεταμόρφωσις» στο Τορόντο 
Ο  Άγιος  Αντώνιος  Λευκωσίας  με  το  Δημοτικό  Σχολείο  του  Αγίου  Σπυρίδωνα  στο  Σίδνεϊ  της 
Αυστραλίας 
 
Το  Περιφερειακό  Δημοτικό  Σχολείο  του  Καλού  Χωριού  Λεμεσού  και  το  Β΄  Δημοτικό  Σχολείο 
Αυγόρου,  που  μπήκαν  πέρυσι  στο  πρόγραμμα,  πραγματοποιούν  τηλεδιασκέψεις  με  τα  άλλα 
σχολεία  στην  Κύπρο  καθώς  επίσης  και  με  το  Παιδοογκολογικό  Τμήμα  του  Μακάριου 
Νοσοκομείου Λευκωσίας. 
 
  Τηλεδιασκέψεις  πραγματοποιούνται,  περίπου,  κάθε  3  βδομάδες,  και  παρουσιάζονται 
δραστηριότητες,  που  πηγάζουν  μέσα  από  τα  διάφορα  μαθήματα  του  Αναλυτικού  μας 
Προγράμματος.  Οι  δραστηριότητες  σχετίζονται  με  τη  θρησκεία  μας,  την  ιστορία  μας,  τον 
πολιτισμό μας, την παράδοσή μας, τα ήθη και έθιμα του λαού μας, τη σχολική ζωή των παιδιών, 
το εθνικό μας πρόβλημα καθώς επίσης και με θέματα από την επικαιρότητα. 
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  Το αποκορύφωμα της όλης προσπάθειας, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 
«ΟΙΚΑΔΕ», ήταν η πραγματοποίηση επίσκεψης στην Κύπρο όλων των απόδημων Ελληνόπουλων, 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τη σχολική χρονιά 2000‐2001. 
 
  Το  καλοκαίρι  του  2001  μαθητές  και  δάσκαλοι  από  την  Κύπρο  και  το  εξωτερικό  (Η.Π.Α., 
Καναδά,  Μ.  Βρετανία)  είχαν  την  ευκαιρία  να  περάσουν  μαζί  αξέχαστες  στιγμές,  για  8  μέρες, 
φιλοξενούμενοι  σε  ξενοδοχείο  της  Λάρνακας.    Παράλληλα  πραγματοποίησαν  επισκέψεις  σε 
διάφορες περιοχές της Κύπρου για να γνωρίσουν από κοντά την πατρίδα. 
 
  Στην οθόνη βλέπουμε φωτογραφίες από την επίσκεψη που πραγματοποίησαν τα παιδιά α) 
στο προεδρικό μέγαρο, β) την Αρχιεπισκοπή και γ ‐ δ) το Αθλητικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. 
 
  Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΟΙΚΑΔΕ» πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις 
και με το Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου.   Ειλικρινά, δεν υπάρχουν λέξεις 
να περιγράψει κανείς τα συναισθήματα και τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά, που νοσηλεύονται 
στο Παιδοογκολογικό Τμήμα, αντιμετωπίζουν την όλη διαδικασία.  Το γεγονός και μόνο ότι με τις 
τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιούν ανοίγει ένα παράθυρο στον έξω κόσμο, κάνοντάς τους να 
ξεχάσουν έστω και για λίγο την καθημερινή περιπέτεια που βιώνουν, τους δίνει μεγάλη ψυχική 
δύναμη. 
 
  Στη  φωτογραφία  βλέπουμε  τον  Πανιερότατο  Μητροπολίτη  Λεμεσού  κ.κ.  Αθανάσιο  να 
συνομιλεί με μερικά παιδιά και να τους στέλνει τις ευλογίες του. 
 
  Η  δεύτερη  πτυχή  του  προγράμματος  «ΟΙΚΑΔΕ»  σχετίζεται  με  έναν  ελληνικό  ηλεκτρονικό 
πλανήτη,  που  αναπτύχθηκε  στο  Διαδίκτυο  και  που  μπορεί  να  επισκεφθεί  και  να  ταξιδέψει  σε 
αυτόν ο καθένας μας, όπου κι αν βρίσκεται. 
 
  Πρόκειται για έναν χώρο όπου ο χρήστης – μαθητής βρίσκεται σε μια παγκόσμια τάξη, όπου 
μπορεί  να  εμπλακεί  σε  διάφορες  δημιουργικές  δραστηριότητες,  να  ενημερωθεί  για  διάφορα 
θέματα, να γράψει τις δικές του σκέψεις, να ανταλλάξει μηνύματα με φίλους και γνωστούς, να 
συμμετάσχει  σε  διαγωνισμούς  και  πολλά  άλλα.    Οι  θεματικές  ενότητες,  που  υπάρχουν  στην 
ιστοσελίδα  αυτή  σχετίζονται  με  τη  Γλώσσα,  την  Ιστορία,  τη  Γεωγραφία,  τη  Μυθολογία,  την 
Επιστήμη,  τη  Μουσική,  τη  Λαογραφία,  τη  Φιλαναγνωσία,  τον  Αθλητισμό,  τα  Ανέκδοτα  που 
κυκλοφορούν κατά καιρούς, τον Κινηματογράφο, την Υγεία, τη Διατροφή και με Συνεντεύξεις που 
παίρνονται από διάφορους επώνυμους. 
 
  Από την εμπλοκή μου στο πρόγραμμα, και τις μέχρι τώρα εμπειρίες μου, θα μπορούσα να 
αναφέρω, σε συντομία, κάποιες διαπιστώσεις / παρατηρήσεις που έχω κάνει. 
 
  α) Μαθητές και δάσκαλοι ζουν πρωτόγνωρες εμπειρίες, γιατί έχουν την ευκαιρία να έρθουν 
σε επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία και να εμπλακούν σε πρωτοποριακές δραστηριότητες μέσα 
σε  ένα  ευχάριστο  και  δημιουργικό  περιβάλλον  που  διαφέρει  κατά  πολύ  από  ό,τι  καθημερινά 
ζουν. 
 
  β) Η επαφή και η εξοικείωση των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΟΙΚΑΔΕ», με 
αυτού  του  είδους  τη  σύγχρονη  τεχνολογία,  δηλαδή  των  τηλεδιασκέψεων,  μπορεί  να 
χαρακτηριστεί  ως  εκπαιδευτική  καινοτομία,  μια  και  αποτελεί  τον  προπομπό  για  νέες, 
επαναστατικές προσεγγίσεις, στα εκπαιδευτικά δρώμενα της πατρίδας μας. 
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  γ)  Η  δημιουργία  δεσμών  και  η  ανάπτυξη  σχέσεων  φιλίας  ανάμεσα  στα  παιδιά  του 
μητροπολιτικού και απόδημου Ελληνισμού, τα φέρνει πιο κοντά στις ρίζες τους και ενδυναμώνει 
την εθνική τους ταυτότητα. 
 
  δ)  Γονείς,  παράγοντες  του  Υ.Π.Π.,  καθώς  επίσης  και  παράγοντες  από  τις  διάφορες 
κοινότητες, συμμετέχουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πρόγραμμα, δίνοντας δυναμικά το παρόν 
τους σε αρκετές από τις τηλεδιασκέψεις. 
 
  ε)  Υπάρχει  άριστη  συνεργασία  ανάμεσα  στους  αξιωματούχους  του  Υ.Π.Π  και  τους 
εκπαιδευτικούς,  με  τους  Λειτουργούς  της  Τράπεζας  Κύπρου,  που  εμπλέκονται  στο  πρόγραμμα 
«ΟΙΚΑΔΕ». 
 
  Τελειώνοντας,  θα  ήθελα  κι  εγώ  με  τη  σειρά  μου  να  ευχαριστήσω  τους  διοργανωτές  του 
σημερινού  συνεδρίου,  που  μας  έδωσαν  την  ευκαιρία  να  παρουσιάσουμε  το  πρόγραμμα 
«ΟΙΚΑΔΕ» και παράλληλα την Τράπεζα Κύπρου (Κύπρου και Ελλάδας), που είναι ο αποκλειστικός 
χορηγός του προγράμματος και στηρίζει την υλοποίησή του. 
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«Οίκαδε» ‐ παρουσίαση 
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004 ‐ Ολυμπιακή Παιδεία: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης 
ανάμεσα σε σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας, με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
 
Αναστασιάδης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  
Π.Τ.Δ.Ε Ρέθυμνο, Ελλάδα. 
Ράπτης Αριστοτέλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε 
Ράπτη Αθανασία, Εντεταλμένη Λέκτορας (Ν. 407), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε 
Χαμπιαούρης  Κώστας,  Βοηθός  Διευθυντής,  Περιφερειακό  Δημοτικό  Σχολείο  Καλού  Χωριού 
Λεμεσού 
Μιχαηλίδης Χρίστος, Κυριάκου Κάτια  , Δάσκαλοι, Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού 
Λεμεσού 
Παπαδόπουλος Νίκος , Δάσκαλος, Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθήνας 
Γεωργίου Σωτήρης, Λάρνακα, Κύπρος 
Χριστοφορίδης Μιχάλης, Δομετίου Αφροδίτη, Ελένειον, Λευκωσία 
Πίτσιλλος Σάββας, Σαββίδης Γιώργος, , Αυγόρου, Κύπρος   
Σκεπετζής Γιάννης , Παπαδουράκης Μιχάλης, Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα 
Ιωάννου Λαμπριανού Τερέζα  Αριστοδήμου Δέσπω Πισσούρι, Κύπρος 
Παπαμιχαήλ Άντρη, Παναγιώτου Έλενα,  Πάφος, Κύπρος 
Παπαδοπούλου Έλενα, Ευριπίδου Διαμάντω, Ξενοφώντος Αντρέας, Αγ.Φύλα Λεμεσός, Κύπρος 
Σάββα Αντρέας, Κωνσταντίνου Ρέα, Αγ.Αντώνιος, Λευκωσία, Κύπρος 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Από τις αρχές του 2001 υλοποιείται στην Κύπρο το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», το οποίο αποτελεί 
τον κεντρικό πυρήνα μιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν το Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, το Τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου  Κύπρου  και  η  Τράπεζα  Κύπρου.  Το  2004,  με  την  επιστημονική    συμβολή  των 
Παιδαγωγικών  Τμημάτων  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  Αθηνών  και  Κρήτης,  το  πρόγραμμα 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  επεκτάθηκε  σε  δέκα  δημοτικά  σχολεία,  οχτώ  από  την  Κύπρο  και  δύο  από  την 
Ελλάδα, με θέμα: «Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 ‐ Ολυμπιακή Παιδεία».  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:  
Εξ αποστάσεως διδασκαλία, τηλεδιάσκεψη, συνεργατικό περιβάλλον, εικονική τάξη, διαθεματική 
προσέγγιση, Ολυμπιακοί Αγώνες, Ολυμπιακή Παιδεία 
 
1. Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση 
 
  Οι  σύγχρονες  αλληλεπιδραστικές  τεχνολογίες  των  προσομοιώσεων  και  της  δυναμικής 
μοντελοποίησης  προβλημάτων,  τα  εκπαιδευτικά  πολυμέσα,  τα  δίκτυα,  η  ανοιχτή  και  εξ 
αποστάσεως  εκπαίδευση  αποτελούν  τους  προπομπούς  της  νέας  εποχής  στο  χώρο  της 
εκπαίδευσης  (Harley,  2001).  Τα  τεχνολογικά  εργαλεία  από  μόνα  τους  δεν  αποτελούν  παρά  το 
πρώτο βήμα στη μετάβαση από  τη σημερινή  συμβατική  σχολική αίθουσα στο  νέο μοντέλο  της 
εικονικής τάξης και του υβριδικού σχολείου (Rosbottom, 2001). Παράλληλα απαιτείται εκπόνηση 
διδακτικών  και  παιδαγωγικών  προσεγγίσεων  (Φλουρής,  1989),  που  θα  αποτελέσουν  την 
αναγκαία  θεωρητική  βάση  και  θα  καθορίσουν  το  πλαίσιο  στο  οποίο  θα  ενταχθούν  οι  νέες 
εκπαιδευτικές  τεχνολογίες  (Ράπτης  και  Ράπτη, 2004, Μακράκης, 2000,  Σολωμονίδου, 2000)  και 
συνεχής επιμόρφωση και ενθάρρυνση του σημαντικότερου όρου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
του εκπαιδευτικού λειτουργού (Vosniadou & Kollias, 2001). Στα πλαίσια αυτά, από τις αρχές του 
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2001  υλοποιείται  στην  Κύπρο  το  πρόγραμμα  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  (Anastasiades,  P.  et  all,  2001, 
Anastasiades, P. 2003). 
 
2. Ολυμπιακή Παιδεία 
 
  Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  το  Συμβούλιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θέλοντας  να 
υπογραμμίσουν την παιδευτική και κοινωνική αξία του αθλητισμού, καθώς και το ρόλο του στην 
καταπολέμηση  του  ρατσισμού  και  της  ξενοφοβίας,  αποφάσισαν,  μετά  από  πρόταση  της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  τον  ορισμό  του  2004  ως  «Ευρωπαϊκό  Έτος  Εκπαίδευσης  μέσω  του 
Αθλητισμού».  
 
  Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας η Ολυμπιακή Παιδεία είναι η μορφωτική 
διαδικασία που αποσκοπεί  στη  διαμόρφωση ή  και  τροποποίηση προτύπων συμπεριφοράς  των 
νέων, σύμφωνα με τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του 
σύγχρονου  πολιτισμού.  Συνδέει  το  παρελθόν  με  τις  σύγχρονες  εκπαιδευτικές  και  πολιτιστικές 
αξίες, συνδυάζοντας την καλλιέργεια του σώματος με την πνευματική διάσταση του ανθρώπου.  
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ιστορικό γεγονός της επιστροφής των ολυμπιακών αγώνων 
στον  τόπο  της  γέννησης  τους,  μας  οδήγησαν  στην  απόφαση  να  επικεντρώσουμε  την  
προσπάθειες  μας  στην  διαθεματική  προσέγγιση  της  Ολυμπιακής  Παιδείας  αξιοποιώντας  την 
μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΟΔΥΣΣΕΑΣ. 
 
 
3. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004: Ολυμπιακή Παιδεία – Διαθεματική Προσέγγιση: Εκπαίδευση από Απόσταση 
σε Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας 
 
  Η  ανάπτυξη  και  η  υλοποίηση  του  εγχειρήματος  της  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  μέσω 
τηλεδιασκέψεων μεταξύ δημοτικών σχολείων, στην  Κύπρο και την Ελλάδα, αποτελεί τον κεντρικό 
πυρήνα  του  προγράμματος  ΟΔΥΣΣΕΑΣ  2004,  στο  οποίο  συμμετέχουν  8  δημοτικά  σχολεία  της 
Κύπρου και 2 της Ελλάδας.   
 
  Φορείς  Υλοποίησης  του  προγράμματος  είναι  το  Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του 
Υπουργείου Παιδείας  και Πολιτισμού  της Κύπρου,  το  Τμήμα Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου 
Κύπρου σε Συνεργασία με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών  και  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης.    Ιστοσελίδα  ΟΔΥΣΣΕΑ: 
http://www2.cs.ucy.ac.cy/~panas/ODYSSEAS.htm  
 
  Το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004, δίνει  ιδιαίτερη έμφαση στην διαθεματική προσέγγιση της 
Ολυμπιακής  Παιδείας.  Οι  μαθησιακές  δραστηριότητες  αναπτύσσονται  στα  πλαίσια  μιας 
παιδαγωγικής προσέγγισης στην οποία προωθούνται αξίες και αποκτώνται γνώσεις, εμπειρίες και 
δεξιότητες που πηγάζουν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Αθλητική Παράδοση και έχουν 
ως  σκοπό  τη  σωματική,  ψυχική  και  πνευματική  καλλιέργεια  των  μαθητών  και  τη  δημιουργία 
στάσεων και συμπεριφορών κοινωνικά αποδεκτών. 
 
  Σκοπός  μας  είναι  να  με  τη  βοήθεια  των  νέων  τεχνολογιών  να  εμπνεύσουμε,  να 
ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τους μαθητές των δημοτικών σχολείων της Κύπρου 
και  της  Ελλάδας  στη  διαμόρφωση  συμπεριφορών  και  αξιών  φιλίας,  στην  ανάπτυξη  της 
συνεργασίας  με  σεβασμό  στις  αξίες  του  πλουραλισμού,  της  κατανόησης  και  της  ειρήνης,  στην 
ενίσχυση της αυτονομίας, της κριτικής σκέψης και της υπευθυνότητας. 
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4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου 
 

Στάδια 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Δραστηριότητες 
Απαιτούμενα 
Μέσα/Πόροι 

Περίοδος 
Προετοιμασίας 
  

11ος 2003 
  
12ος 2003 
  
  
  
  
1ος  ‐  2ος 
2004 
  
  
Φεβρουάριος 
  
(Κοινό  για 
όλα  τα 
σχολεία) 

Εξοικείωση  δασκάλων  με  σύστημα 
τηλεδιάσκεψης  
  
‐Εξοικείωση με μεθοδολογία ΟΔΥΣΣΕΑ 
‐Συνεργασία μεταξύ δασκάλων  
‐Προετοιμασία Φόρμας Μαθημάτων 
‐Ενημέρωση Γονέων 
  
‐Ολοκλήρωση Φόρμας Μαθημάτων 
‐Σχεδιασμός Φύλλων Δραστηριοτήτων 
  
Ενημέρωση  Μαθητών  (χωριστά  σε  κάθε 
τάξη) 
      ‐Αναλύονται  από  τους  δασκάλους  οι 
στόχοι του ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004  
    ‐Οι μαθητές παρακολουθούν τον Διαγόρα 
ή  κάποια  άλλη  εισαγωγική  δραστηριότητα 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες  
‐Οι  μαθητές  μέσα  από  ερωταποκρίσεις 
κατανοούν  τα  βασικά  θέματα  για  τους 
ολυμπιακούς αγώνες 
‐Ο  δάσκαλος  ανακοινώνει  τα 
συμπεράσματα και τα επόμενα βήματα 
‐Συμπλήρωση  Αρχικού  (Exante) 
Ερωτηματολογίου 
  

   
*  Εκπαιδευτικό 
Υλικό 
*  Φόρμες 
Μαθημάτων 
*  Φύλλα 
εργασίας 
*  Αρχικό 
Ερωτηματολόγιο
  

Τηλεδιασκέψεις  
Γνωριμία  ‐ 
Εισαγωγή  στις 
Θ.Ε 
Εικονική Τάξη 
  
 
 
  

  
  
Μάρτιος 
  
Απρίλιος 
  
  

‐ Οι μαθητές γνωρίζονται μεταξύ τους  
‐ Οι δάσκαλοι αναλύουν το περιεχόμενο της 
θεματικής ενότητας που έχουν επιλέξει. 
‐Ενθαρρύνουν  διαλογικό  περιβάλλον 
μεταξύ  του  ενεργητικού  ακροατηρίου  των 
απομακρυσμένων   τάξεων  και  αξιοποιούν 
φύλλα εργασίας προκειμένου οι μαθητές να 
κατανοήσουν βασικά σημεία της Θ.Ε  
‐ Συζήτηση με τους μαθητές για τα επόμενα 
βήματα (ομάδες εργασίες κλπ)  
‐  Οι  δάσκαλοι  αναλύουν  τον  τρόπο  με  τον 
οποίο θα δουλέψουν οι μαθητές ως ομάδες 
‐Οι  μαθητές  χωρίζονται  σε  ομάδες  (4 
ομάδες  των  5‐6‐7  ατόμων)  και 
αδελφοποιούνται,  συζητούν  μεταξύ  τους 
και  τηλεσυνεργάζονται  προκειμένου  να 
καθορίσουν τις δραστηριότητες τους. 
‐  η  κάθε  ομάδα  συμπληρώνει  στο  φύλλο 
εργασίας τα καθήκοντα που αναλαμβάνει  

   
*  Εκπαιδευτικό 
Υλικό 
*  Εκπαιδευτικά  
Πολυμέσα  / 
Εποπτικά Μέσα 
*  Φόρμες 
Μαθημάτων 
*  Φύλλα 
εργασίας 
*  Αρχικό 
Ερωτηματολόγιο
*  Τελικό 
Ερωτηματολόγιο
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Οι  μαθητές  ανά  ομάδες  παρουσιάζουν  τα 
αποτελέσματα  των  εργασιών  τους  (10'  η 
κάθε ομάδα‐  8 ομάδες /10 λεπτά) 
 
‐ Οι μαθητές ανανεώνουν το ραντεβού τους 
τον Μάιο στον εκθεσιακό χώρο 
 
* Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές 
συμπληρώνουν  το  τελικό  (Expost) 
ερωτηματολόγιο 
  

Περίοδος 
Αποτίμησης 
προγράμματος 

   
Μάιος 
  
Ιούνιος 

   
Οι  μαθητές  παρουσιάζουν  τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών τους 
Τελετή  λήξης  του  Προγράμματος  27/5 
Λεμεσός 
Οι δάσκαλοι 
‐Ετοιμάζουν  μια  σύνοψη  της  όλης  τους 
προσπάθειας  3‐5 σελίδες 
‐Επεξεργάζονται  τα  ερωτηματολόγια  της 
τάξης  τους  και  τα  παραδίδουν  στον 
συντονιστή 

 

 

5. Υλοποίηση Θεματικών Ενοτήτων  

Οι θεματικές ενότητες που ασχολήθηκαν τα σχολεία είναι οι εξής: 

ΘΕ 1: Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες 

ΘΕ 2: Σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες 

ΘΕ 3: Ολυμπιακοί Αγώνες ‐ Αθήνα 2004 

ΘΕ 4: Παραολυμπιακοί Αγώνες 

ΘΕ 5: Η Δέσποινα και το περιστέρι 

Αναλυτικότερα 

ΘΕ 1: Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες 

 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μάθημα 1ο  
(Εικονική τάξη)  
Τρίτη 
εβδομάδα  του 
Φλεβάρη  (16  ‐ 
20/2/04)   
 
 

Στόχοι:   
Οι μαθητές μας  
Να γνωρίσουν τα παιδιά του άλλου σχολείου καθώς και τις δασκάλες. 
Να  ευαισθητοποιηθούν  σχετικά  με  την  ανάγκη  συνεργασίας  τους  με  τα  άλλα 
παιδιά ως προς την μελέτη των αρχαίων ολυμπιακών αγώνων . 
Να υποδείξουν θέματα – υποενότητες  που θα μελετήσουν 
 Να  χωριστούν  σε  ομάδες  για  να  αναλάβει  η  καθεμιά  την  υποενότητα  πάνω 
στην οποία θα εργαστεί να παρουσιάσει 
Γνωριμία μαθητών 
(α) Παρουσίαση Δημοτικού Σχολείου Πισσουρίου (10 λεπτά) 
(β) Παρουσίαση Θ΄Δημοτικού Σχολείου Πάφου (10 λεπτά) 
Συζήτηση  
(α) Ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα‐ υποενότητες που θα μελετήσουν.από 
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τα παιδιά και των δυο σχολείων 
(β) Διαχωρισμός των μαθητών και των δυο σχολείων σε ισάριθμες ομάδες και  
(γ) Ανάληψη των υποενοτήτων από τις αντίστοιχες ομάδες των δυο σχολείων.  
Θέμα: Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες  
Πιθανές Υποενότητες  
Μυθολογία (γέννηση Πεντάθλου, Θεοί του Ολύμπου)  
Οι Πανελλήνιοι αγώνες και έπαθλα στην αρχαιότητα (Πύθια, Νέμεα, Ίσθμια και 
ολυμπιακοί αγώνες) 
Αρχαία Ολυμπιακά Αγωνίσματα και η συμμετοχή των γυναικών σε αυτά.   
Τα  Ολυμπιακά  ιδεώδη  (φιλία,  ισότιμη  συμμετοχή,  ‘’εύ  αγωνίζεσθαι’’‐ 
εντιμότητα, ειρήνη, συνύπαρξη  λαών)  
 

 
Μάθημα 2ο  
(Τηλε‐ 
συνεργασία) 
Πρώτη 
εβδομάδα  του 
Μάρτη  (1‐
5/3/2004) 
 
 

 
Στόχοι:  
Οι μαθητές μας  
Να συζητήσουν για το υλικό που έχουν βρει για τη συγκεκριμένη υποενότητα 
που  έχουν  αναλάβει  να  μελετήσουν  επιλέγοντας  τις  σημαντικότερες 
πληροφορίες. 
Να  υποδείξουν  τρόπους  ανταλλαγής  του  υλικού  μεταξύ  τους  καθώς  και 
τρόπους παρουσίασης της εργασίας τους στην επόμενη τηλεσύνδεση.  
Τηλε‐συνεργασία  
(α) Τηλεσυνεργασία των μαθητών ανά ομάδα (20 λεπτά). Συζήτηση για το υλικό 
που  έχουν  βρει  για  τη  συγκεκριμένη  υποενότητα  που  έχουν  αναλάβει  να 
μελετήσουν  
 (β) Συζήτηση και κατάληξη στους τρόπους ανταλλαγής του υλικού μεταξύ τους 
καθώς  και  τρόπους  παρουσίασης  της  εργασίας  τους  στην  επόμενη 
τηλεσύνδεση.  
 

Μάθημα    3ο  ‐  
4ο‐ 
(Τηλε‐ 
συνεργασία)  ‐  
Τρίτη  και 
Πέμπτη 
εβδομάδα  του 
Μάρτη  (15‐
20/3/2004 
και  29‐ 
31/3/2004 ) 
 
 

Στόχοι:  
Οι μαθητές μας  
Να παρουσιάσουν την υποενότητα που έχουν ετοιμάσει στα άλλα παιδιά 
Να συζητήσουν με τους δασκάλους και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης τους.  
Να παρουσιάσουν τα έργα που δημιούργησαν σε άλλα μαθήματα 
Τηλεπαρουσίαση αποτελεσμάτων 
(α)  Παρουσίαση  των  ομάδων  που  έχουν  αναλάβει  μια  συγκεκριμένη 
υποενότητα (20 λεπτά)  από το Δημ. Σχολείο Πισσουρίου 
(β) Συζήτηση με τους δασκάλους και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης τους. 
(γ)  Παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  των  ομάδων  από  το  Θ΄      Δημ  Σχολείο 
Πάφου. 
(δ) Εξαγωγή συμπερασμάτων ‐ Αυτοαξιολόγηση 
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1η Τηλεδιάσκεψη 
(Εικονική τάξη) 
 

 
1. Αφόρμηση: Ακούγεται ο Ολυμπιακός Ύμνος και ο όρκος των αθλητών και 
ακολουθούν γενικές εντυπώσεις / σχόλια των μαθητών. 
 
2. Γενική συζήτηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 
 
3. Προβληματισμός: Ποιες ενότητες θα μπορούσαμε να μελετήσουμε για να 
παρουσιάσουμε, όσο γίνεται καλύτερα, μια σφαιρική εικόνα των Σύγχρονων 
Ολυμπιακών Αγώνων; 
 
Ανακοίνωση  των  ιδεών  των  μαθητών  και  διαχωρισμός  του  θέματος  σε  έξι 
θεματικές υπο‐ενότητες: 
 
α. Αναβίωση Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων 
Διερεύνηση των λόγων που διακόπηκαν οι Ολυμπιακοί (Ποιος τους διέκοψε, 
γιατί, πότε κτλ.) 
Πώς δημιουργήθηκε η ιδέα της αναβίωσης των Αγώνων;  
(Πιέρ Ντε  Κουπερτέν  ‐  βιογραφικά,  επιφανείς  Έλληνες  που  βοήθησαν  στην 
αναβίωση, πότε αναβιώθηκαν και γιατί) 
2004 ‐ Επιστροφή των Αγώνων στην κοιτίδα τους  
 
β. Ιστορική Αναδρομή Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων 
Οι  Ολυμπιάδες  από  το  1896  –  2004  (καταγραφή  και  παρουσίαση  κατά 
τετραετία,  χώρα  που  τους  φιλοξένησε,  έμβλημα  της  χώρας,  ολυμπιακά 
στάδια,  παρουσίαση  των  δεδομένων  σε  παγκόσμιο  χάρτη,  τελετή  έναρξης, 
σημαντικότερα ρεκόρ, σημαντικότεροι ολυμπιονίκες) 
Οι Ολυμπιάδες που δεν έγιναν λόγω πολέμων (παρουσίαση και σχολιασμός) 
Παλαιά και νέα αγωνίσματα 
Διερεύνηση της αντιαθλητικής συμπεριφοράς στους Ολυμπιακούς  
 
γ. Μασκότ Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (1896‐2004) 
Παρουσίαση των Μασκότ ‐ αξιοποίηση υπολογιστή 
Διερεύνηση  και  παρουσίαση  λίγων  πληροφοριών  για  την  κάθε  μια  (Τι 
συμβολίζει  η  κάθε  μία  από  αυτές;    Γιατί  επιλέγηκαν  οι  συγκεκριμένες ⇒  
σχέση με την ιστορία της χώρας, καλλιτεχνική σκοπιά)  
 
δ. Κύπρος και Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες 
Ποια η σχέση  της  Κύπρου με  τους Ολυμπιακούς;    (σύντομη αναδρομή από 
την αρχαιότητα έως το 2004)  
Κύπριοι  που  συμμετείχαν  στους  σύγχρονους  Ολυμπιακούς.    (ονόματα, 
φωτογραφίες, σύντομα στοιχεία, παγκύπρια ρεκόρ) 
Παρουσίαση αρχειακού υλικού του Ρ.Ι.Κ. με φιλμάκι 
 
ε. Ελλάδα και Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες 
Ποια η σχέση της Ελλάδας με τους Ολυμπιακούς;   (χώρα που τους γέννησε, 
σύντομη αναδρομή από την αρχαιότητα έως το 2004)  
Έλληνες  που  συμμετέχουν  στους  σύγχρονους  Ολυμπιακούς.    (ονόματα 
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Ολυμπιονικών ⇒  Σπύρος  Λούης,  Πύρρος  Δήμας,  Βούλα  Πατουλίδου  κτλ., 
φωτογραφίες, σύντομα στοιχεία, ολυμπιακά ρεκόρ) 
Παρουσίαση αρχειακού υλικού του Ρ.Ι.Κ. με φιλμάκι  
 
στ. Ολυμπιακό Πνεύμα 
Ποια  η  Ολυμπιακή  ιδέα  ‐  προεκτάσεις  (κοινωνικές,  ατομικές,  πολιτιστικές, 
οικουμενικές) 
Η  Ολυμπιακή  δάδα  (ιστορική  αναδρομή,  παρουσίαση  της  δάδας  ⇒  τι 
συμβολίζει;  Παρουσίαση  της  δάδας  του  Αθήνα‐2004‐φύλλο  ελιάς 
(συμβολισμοί). 
Ο ύμνος των Ολυμπιακών‐Κωστής Παλαμάς (βιογραφικά) 
 

 
2η Τηλεδιάσκεψη 
(Τηλεσυνεργασία) 
 
 
 

‐ Οι μαθητές φέρνουν μαζί τους το υλικό που έχουν μαζέψει και έχουν έτοιμη 
πρόταση  για  τον  τρόπο  παρουσίασης  της  θεματικής  υπο‐ενότητας  που 
ανέλαβαν. 
‐ Κάθε ομάδα από το Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού Λεμεσού συνεννοείται, 
μέσω  του  συστήματος  τηλεδιάσκεψης,  με  τα  μέλη  της  ομάδας  από  το 
Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών που θα μελετήσουν την ίδια υπο‐ενότητα, 
για  να  συναποφασίσουν  την  οργάνωση  του  τρόπου  παρουσίασης  του 
θέματός τους, έτσι ώστε να έχουν μια κοινή εργασία.  Κάθε μέλος της ομάδας 
αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ένα συγκεκριμένο έργο για την επίτευξη του 
κοινού σκοπού της ομάδας.  Κάθε ομάδας έχει στη διάθεσή της 10 λεπτά. 
‐ Εν όσο γίνεται αυτό,  οι υπόλοιπες ομάδες παρακολουθούν την οργάνωση 
κάθε  ομάδας  και  εκφράζουν  την  άποψή  τους,  όπου  τούτο  θεωρείται 
αναγκαίο. 

 
3η Τηλεδιάσκεψη 
(Τηλεσυνεργασία 
‐ 
τηλεπαρουσίαση) 
 

 
Στο μάθημα αυτό γίνονται  τηλεπαρουσιάσεις από  τις  τρεις πρώτες  ομάδες, 
διάρκειας 15 λεπτών.  Κάθε ομάδα, η οποία συναποτελείται από μαθητές του 
Δημοτικού  Σχολείου  Καλού  Χωριού  Λεμεσού  και  του  Μαράσλειου 
Διδασκαλείου  Αθήνας,  παρουσιάζει,  με  τον  τρόπο  που  αποφάσισε,  την 
ενότητα  που  ανέλαβε  να  μελετήσει.    Με  το  πέρας  της  παρουσίασης  κάθε 
ομάδας ακολουθούν σχόλια και ερωτήσεις από τους υπόλοιπους μαθητές. 
 

 
 
 
4η Τηλεδιάσκεψη 
(Τηλεσυνεργασία 
‐ 
τηλεπαρουσίαση) 
 

 
*  Στο  μάθημα  αυτό  γίνονται  τηλεπαρουσιάσεις  από  τις  υπόλοιπες  τρεις 
ομάδες,  διάρκειας 15  λεπτών. Με  το πέρας  της παρουσίασης  κάθε ομάδας 
ακολουθούν σχόλια και ερωτήσεις από τους υπόλοιπους μαθητές.  
* Εξαγωγή συμπερασμάτων – Αυτοαξιολόγηση 
* Κλείσιμο 
 

 
ΘΕ 3: Ολυμπιακοί Αγώνες ‐ Αθήνα 2004 
 

 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

   



 
 
 

33

 
 
1η 
Τηλεδιάσκεψη 
 
 
 

Εικονική τάξη 
 
Γνωριμία μαθητών 
Ενημέρωση για το γενικό θέμα της ενότητας 
Προβληματισμός:  Ποιες  πτυχές  πρέπει  να  λάβει  υπόψη  μια  οργανωτική 
επιτροπή για την ομαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων; 
Ανακοίνωση  των  ιδεών  των  παιδιών  και  διαχωρισμός  του  θέματος  σε  έξι 
θεματικές υπο‐ενότητες: 
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Γήπεδα, εξοπλισμός, άλλα βοηθητικά κτίρια 
Χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων 
Περιφερειακή ανάπτυξη 
Περιβαλλοντικές  πρόνοιες  και  επιπτώσεις‐  Δράσεις  για  το  περιβάλλον(Η 
μεταμόρφωση  της  πόλης‐  Σεβασμός  για  τα  τοπικά  οικοσυστήματα  και  το 
περιβάλλον γενικά ‐ Νέες ενεργειακές τεχνολογίες‐ Διαχείριση απορριμμάτων 
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΘΛΗΜΑΤΑ‐ ΑΘΛΗΤΕΣ 
Αθλήματα‐ Συμμετοχές‐ Συμπερίληψη αθλημάτων  
Φιλοξενία‐ σίτιση‐ προπόνηση‐ παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες 
Πρόγραμμα αγωνισμάτων 
Ψυχαγωγία 
Συγκοινωνίες‐ μεταφορά στους χώρους αγωνισμάτων 
Εθελοντισμός 
Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
Προβολή πολιτισμού της Ελλάδας 
Διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις‐ Εκδηλώσεις σε παραδοσιακούς χώρους 
Ολυμπιακή εκεχειρία 
Πολυπολιτσμικότητα 
Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Τελετή έναρξης και λήξης 
Αφή ολυμπιακής φλόγας και διαδρομή της 
Παρέλαση αθλητών 
Μουσική επένδυση‐ καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
Εθελοντισμός(ξενάγηση‐διευκόλυνση  αθλητών,  φροντίδα  και  καλή  λειτουργία 
εγκαταστάσεων, βοήθεια σε κριτές αγώνων, υποστήριξη αθλητών λίγο πριν τον 
αγώνα) 
Εθνικοί ύμνοι‐ σημαίες‐ απονομές‐ μετάλλια 
 
Ε΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ‐ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
Μέσα μαζικής ενημέρωσης‐ προβολή των αγώνων‐ τεχνολογία 
Εμπορικά προϊόντα 
Διάθεση εισιτηρίων 
Χορηγοί‐ Προβολή των χορηγών 
Ρόλος των δημοσιογράφων‐ Κέντρα τύπου 
ΣΤ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΑΣΦΑΛΕΙΑ‐ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ 
Τρομοκρατία‐ Ασφάλεια αθλητών και φιλάθλων 
Τίμιο και δίκαιο παιχνίδι‐Αναβολικά 
Κριτές αγώνων‐ ελλανοδίκες, διαδικασίες κρίσης, ενστάσεις 
 
Ανάθεση της κάθε ενότητας σε μια ομάδα, η οποία ομάδα συναποτελείται από 
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παιδιά και των δύο σχολείων. Τα παιδιά θα ψάξουν στο μεσοδιάστημα μεταξύ 
της 1ης και 2ης Τηλεδιάσκεψης να βρούνε υλικό για το θέμα τους. 
 

 
2η 
Τηλεδιάσκεψη 
 
 
 

 
Τηλεσυνεργασία 
 
Τα  παιδιά  φέρνουν  μαζί  τους  το  υλικό  που  έχουν  μαζέψει  και  έχουν  έτοιμη 
πρόταση  για  τον  τρόπο  παρουσίασης  της  θεματικής  ενότητας  που  ανέλαβαν. 
Κάθε ομάδα συνεννοείται μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης και οργανώνει 
τον τρόπο παρουσίασης του θέματός της. Κάθε ζεύγος παιδιών αναλαμβάνει να 
οργανώσει  και  ένα  μέρος  του  υλικού.  Όλες  οι  ομάδες,  αποφασίζουν  για  τον 
τρόπο  παρουσίασης  του  θέματός  τους  και  έχουν  στη  διάθεσή  τους  από  10 
λεπτά να συνεννοηθούν με τα παιδιά του αντίστοιχου σχολείου. Εν όσο γίνεται 
αυτό, οι υπόλοιπες ομάδες παρακολουθούν την οργάνωση κάθε ομάδας.  
 

 
3η 
Τηλεδιάσκεψη 
 

 
Τηλεσυνεργασία‐ Τηλεπαρουσίαση 
 
Στο μάθημα αυτό γίνονται τηλεπαρουσιάσεις από τις πρώτες τέσσερις ομάδες, 
διάρκειας  15  λεπτών.  Κάθε  ομάδα,  η  οποία  συναποτελείται  από  τέσσερα 
παιδιά  του  Δημοτικού  Σχολείου  «Ζήνων»  και  τρία  παιδιά  του  Ελένειου 
Δημοτικού  Σχολείου,  παρουσιάζει  με  τον  τρόπο  που  αποφάσισε  το  θέμα  της. 
Ακολουθούν σχόλια και ερωτήσεις από τα υπόλοιπα παιδιά.  
 

 
 
 
 
 
 
4η 
Τηλεδιάσκεψη 
 
 

 
Τηλεσυνεργασία‐ Τηλεπαρουσίαση 
 
Στο  μάθημα αυτό  γίνονται  τηλεπαρουσιάσεις  από  τις  υπόλοιπες  δύο  ομάδες, 
διάρκειας  15  λεπτών.  Ακολουθούν  σχόλια  και  ερωτήσεις  από  τα  υπόλοιπα 
παιδιά.  
Απαγγελία του Ολυμπιακού Ύμνου και του όρκου των αθλητών και σχολιασμός 
τους. 
Εξαγωγή συμπερασμάτων – Αυτοαξιολόγηση 
Κλείσιμο 

 
ΘΕ 4: Παραολυμπιακοί Αγώνες 
 

 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 
1η 
Τηλεδιάσκεψη 
12  Μαρτίου 
2004 
10:00 π.μ. 

 
Μέρος Α 
Γνωριμία μαθητών 
(α) Παρουσίαση Β’ Δημοτικού Σχολείου Αυγόρου (25 λεπτά) 
(β) Παρουσίαση Β΄Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου (25 λεπτά) 
 
Μέρος Β 
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
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(α) Παρουσίαση από το Β’ Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου (30 λεπτά) 
 

 
2η 
Τηλεδιάσκεψη 
19  Μαρτίου 
2004 
10:00 π.μ. 
 
 
 

 
Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες 
(α) Παρουσίαση από το Β΄Δημ. Σχολείο Αυγόρου 
      με το μοντέλο της εικονικής τάξης 
(β) Δραστηριότητες με θέματα που αφορούν τους Παραολυμπιακούς   
     Αγώνες 
(γ) Προετοιμασία 3ης τηλεδιάσκεψης 
 

 
 
 
 
 
 
 
3η 
Τηλεδιάσκεψη 
26  Μαρτίου 
2004 
10:00 π.μ. 
 
 

 
Τηλεσυνεργασία 
6 ομάδες μαθητών  
(εξαμελείς  για  το  Β’  Δημ.  Σχολείο  Αυγόρου  και  τετραμελείς  για  το  Β’  Δημ. 
Σχολείο Ρεθύμνου) 
 
Οι ομάδες θα ασχοληθούν με τα πιο κάτω θέματα: 
(α) Η ιστορία των Παραολυμπιακών αγώνων 
     (από ιστορική, γεωγραφική και μαθηματική σκοπιά) 
(β) Τα σύμβολα των Παραολυμπιακών Αγώνων 
     (από ιστορική και καλλιτεχνική σκοπιά, αξιοποίηση του Η.Υ.) 
(γ) Οι αξίες των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 
     ΕΠΙΔΙΩΞΗ‐ΔΥΝΑΜΗ‐ΕΜΠΝΕΥΣΗ‐ΓΙΟΡΤΗ 
     (από γλωσσική, μουσική και καλλιτεχνική σκοπιά) 
(δ) Τα 18 Παραολυμπιακά aθλήματα 
     (συλλογή φωτογραφιών, ζωγραφική, σχεδιασμός παιγνιδιού και        
      καθορισμός κανόνων)  
 
(ε) Οι κατηγορίες των αθλητών 
     (γνωριμία με τις κατηγορίες, αναφορά στους Συνδέσμους που    
      ασχολούνται με την κάθε αναπηρία) 
(στ) Το προφίλ ενός αθλητή 
      (συνέντευξη, παρακολούθηση προπόνησης, συλλογή  
       φωτογραφικού υλικού) 

 
 
 
4η 
Τηλεδιάσκεψη 
23  Απριλίου 
2004 
10:00 π.μ. 
 
 

 
Τηλεπαρουσίαση αποτελεσμάτων 
(α) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων από το Β΄Δημ.  
      Σχολείο Αυγόρου 
(β) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων από το Β΄Δημ.  
      Σχολείο Ρεθύμνου 
(γ) Εξαγωγή συμπερασμάτων ‐ Αυτοαξιολόγηση 
  

 
ΘΕ 5: Η Δέσποινα και το περιστέρι 
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ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1η Τηλεδιάσκεψη 
27/2/2004 
 

 
Θέματα 1ης τηλεδιάσκεψης: 
Έτος Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού  
Γενική συζήτηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 – Ολυμπιακή Παιδεία 
Συζήτηση πιθανών θεμάτων – Εισηγήσεις 
Τελικά  θέματα:  αναπαραγωγή  του  παραμυθιού  «Η  Δέσποινα  και  το 
Περιστέρι» 
 
Θέματα ομάδων: 
Η αρχή του παραμυθιού (οι τρεις σκιές) 
Η Δέσποινα συναντά το περιστέρι – το ταξίδι ξεκινά με την ελιά 
Ταξίδι στο χρόνο (Αρχαία Ολυμπία, 1896) 
Το ταξίδι συνεχίζεται (Σύγχρονες Ολυμπιάδες, 2004) 
Οι σκιές συνωμοτούν – Σύγκρουση των δύο αντίπαλων στρατών 
Το τέλος που οι μαθητές καθορίζουν 
(Όλες  οι  ομάδες  θα  εμπλακούν  με  την  εικονογράφιση  του  παραμυθιού,  τη 
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (power point), τη θεατρική δημιουργία του 
παραμυθιού κ.α.) 

 
2η Τηλεδιάσκεψη 
4/3/2004 
(Τηλεσυνεργασία) 
 
 
 

Θέμα τηλεδιάσκεψης:  
Τηλεσυνεργασία ομάδων για το υλικό που έχουν συλλέξει και συζήτηση για 
τους τρόπους ανταλλαγής υλικού και τρόπους παρουσίασης τους. 
‐ Οι μαθητές φέρνουν μαζί τους το υλικό που έχουν μαζέψει και έχουν έτοιμη 
πρόταση  για  τον  τρόπο  παρουσίασης  της  θεματικής  υπο‐ενότητας  που 
ανέλαβαν. 
‐ Κάθε ομάδα από το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Φύλας Λεμεσού συνεννοείται 
με τα μέλη της ομάδας από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας 
που  θα  μελετήσουν  την  ίδια  υπο‐ενότητα,  για  να  συναποφασίσουν  την 
οργάνωση του  τρόπου παρουσίασης  του θέματός  τους,  έτσι ώστε να έχουν 
μια κοινή εργασία.   
‐  Οι  υπόλοιπες  ομάδες  παρακολουθούν  την  οργάνωση  κάθε  ομάδας  και 
εκφράζουν την άποψή τους. 

 
3η  –  4η 
Τηλεδιάσκεψη 
29/3/2004  – 
30/3/2004 
(Τηλεσυνεργασία 
– 
τηλεπαρουσίαση) 

Τηλεπαρουσιάσεις των θεμάτων (10΄ λεπτά για κάθε ομάδα) 
Κάθε ομάδα από το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Φύλας Λεμεσού και η αντίστοιχη 
ομάδα  από  το  δημοτικό  Αγίου  Αντωνίου  Λευκωσίας,  οι  οποίες  έχουν 
εργαστεί  για  την  κοινή  παρουσίαση  του  θέματος,  παρουσιάζουν  το  θέμα 
τους. 
Συζήτηση (5΄) 
Κλέισιμο 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Anastasiades, P. Eleutheriou, A. &  Xambiaouris, C. (2001), Implementing the first pilot program of 
Distance  Learning  between  two  elementary  schools  in  Cyprus:  Workout  of  the  teaching 



 
 
 

37

methodology.    Eighth  International  Literacy  &  Education  Research  Network  Conference  on 
Learning, Spetses, Greece 
Anastasiades,  P.  (2003),  Distance  Learning  in  Elementary  Schools  in  Cyprus:  The  evaluation 
Methodology and Results, Computers & Education, 40(1), 17‐40(24) Elsevier Science 
Harley, D. (2001), Distance Learning Technologies: Issues, Trends, and Opportunities. Rehabilitation 
Education, 15(1), 111‐113 
Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2002),   Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την αλλαγή 
της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  και  της  κουλτούρας  της  μάθησης:  η  σημασία  της  παιδαγωγικής 
μόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  και  η  υστέρηση  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  στη  χώρα  μας.  1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής με θέμα «Η Εκπαίδευση τον 
21ο αιώνα» 
Ράπτης,  Α. &  Ράπτη,  Α.  (2004),    Μάθηση  και  Διδασκαλία  στην  Εποχή  της  Πληροφορίας.Αθήνα 
(τομ. Α΄) 
Rosbottom, J. (2001),  Hybrid learning ‐ a safe route into web‐based open and distance learning for 
the Computer Science teacher, Acm association for computing machinery sigcse bulletin, 33(3), 89‐
92 
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 
Φλουρής,  Γ.  (1989), Η χρήση ενός διδακτικού μοντέλου. Αθήνα:, Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδας, 
Τεχνολογία και Εκπαίδευση 
Μακράκης,  Β.  (2000),  Υπερμέσα στην  εκπαίδευση: Μια  κοινωνικο‐εποικοδομιστική προσέγγιση. 
Αθήνα, Μεταίχμιο 
Σολομωνίδου,  Χ.  (2001)  Σύγχρονη  Εκπαιδευτική  Τεχνολογία:  υπολογιστές  και  μάθηση  στην 
κοινωνία της Γνώσης. Κώδικας, Θεσσαλονίκη 
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Κατασκευή  χαρτών  εννοιών  με  χαρτί  και  μολύβι  και  με  το  λογισμικό  Inspiration™: 
Παραδείγματα με παιδιά της Στ’ δημοτικού πάνω στη μηχανική και την ηλιακή ενέργεια. 
 
Νεκτάριος Τσαγλιώτης 
Εκπαιδευτικός ‐ Υπ. Διδάκτορας, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
Λέξεις κλειδιά: 
χάρτες εννοιών, λογισμικό Inspiration™, μηχανική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια. 
 
Περίληψη 
 
  Οι  χάρτες  εννοιών  (concept maps)  είναι  ένα  εργαλείο  αναπαράστασης,  οργάνωσης  και 
αναδιοργάνωσης  ενός  συγκεκριμένου  γνωστικού  αντικειμένου.  Πρόκειται  για  μια 
«χαρτογραφική»  μεταφορά,  για  ένα  γράφημα,  μια  εικονική  πτυχή  καταγραφής  ιδεών, 
αντιλήψεων,  απόψεων  και  σχέσεων  ανάμεσα  σε  έννοιες  και  συμπλέγματα  εννοιών.  Οι  χάρτες 
εννοιών περιλαμβάνουν κυρίως έννοιες‐ετικέτες, οι οποίες συνήθως περικλείονται σε ελλείψεις ή 
πλαίσια, σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες, οι οποίες υποδεικνύονται με γραμμές που συνδέουν δύο 
ή περισσότερες έννοιες και προτασιακές συνδέσεις με λέξεις ή φράσεις, οι οποίες προσδιορίζουν 
μια προτασιακή σχέση ανάμεσα σε δύο έννοιες  (Novak & Gowin 1984, Novak 1990, 1998).   Ένα 
άλλο  σημαντικό  χαρακτηριστικό  είναι  οι  δια‐συνδέσεις,  οι  οποίες  είναι  συνήθως  προτασιακές 
συνδέσεις  ανάμεσα  σε  έννοιες  που  βρίσκονται  σε  διαφορετικούς  τομείς  ή  σε  διαφορετικά 
συμπλέγματα του χάρτη εννοιών και οι οποίες αποκαλύπτουν συνθετότερες μεταξύ τους σχέσεις.  
Επίσης παραδείγματα από γεγονότα, αντικείμενα, σύμβολα ή εικόνες μπορούν να προστεθούν σε 
συγκεκριμένα μέρη του χάρτη εννοιών, τα οποία βοηθούν στην αποσαφήνιση της σημασίας μιας 
δεδομένης έννοιας.  Στην εργασία αυτή διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο χάρτης εννοιών μπορεί 
να είναι μια δυναμική κατασκευή η οποία, όμως, δεν αναπαριστάνει ένα στιγμιότυπο της γνώσης 
ενός  αντικειμένου,  αλλά  εκλαμβάνεται  περισσότερο  ως  ένα  στιγμιότυπο  μιας  διαδικασίας 
σκέψης και αναστοχασμού του κατασκευαστή του, μέσα στην πράξη και πάνω στην πράξη (πρβλ. 
Mcaleese 1998). 
Η  κατασκευή  των  χαρτών  εννοιών  αποτελεί  μέρος  ενός  ευρύτερου  ερευνητικού  και 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού πάνω στη διδασκαλία και μάθηση πτυχών της έννοιας «ενέργεια» με 
παιδιά της Στ’ τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου και συγκεκριμένα για τη μηχανική και 
την ηλιακή ενέργεια. Μια σειρά από διδακτικές παρεμβάσεις περιβάλλει τη διαπραγμάτευση της 
μηχανικής και της ηλιακής ενέργειας με πειράματα και συζήτηση στην τάξη, καθώς επίσης και τη 
διεκπεραίωση projects για την περίπτωση της ηλιακής ενέργειας και την παρουσίασή τους σε ένα 
«Πανηγύρι  της  Επιστήμης»  (πρβλ.  URL:  <http://9dim‐
rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/3rd_sci.fair.htm>).   
 
  Κάθε  φορά  που  ολοκληρωνόταν  μία  υποενότητα  από  τη  διαπραγμάτευση  των  σχετικών 
εννοιών  για  τη  μηχανική  και  την  ηλιακή  ενέργεια  τα παιδιά  είτε  δούλευαν ατομικά μέσα  στην 
τάξη  είτε  είχαν  ως  εργασία  για  το  σπίτι  την  κατασκευή  τμήματος  ενός  συνολικότερου  χάρτη 
εννοιών,  τον  οποίο  θα  συνέθεταν  και  θα  συνόψιζαν  στο  τέλος  της  ενότητας.  Έτσι,  για 
παράδειγμα,  όταν  ολοκληρώθηκε  η  υποενότητα  για  τη  δυναμική  ενέργεια    τα  παιδιά 
κατασκεύασαν ένα χάρτη εννοιών για τη δυναμική ενέργεια, ο οποίος ουσιαστικά αποτέλεσε ένα 
επιμέρους  σύμπλεγμα  εννοιών  ενός  ευρύτερου  χάρτη  για  τη  μηχανική  ενέργεια,  όπως  αυτός 
συγκροτήθηκε μετά το τέλος της σχετικής διδακτικής παρέμβασης. Πάνω στους τελικούς χάρτες 
εννοιών, για τη μηχανική και την ηλιακή ενέργεια, δόθηκε έμφαση στον εντοπισμό διασυνδέσεων 
ανάμεσα  στα  επιμέρους  συμπλέγματα  εννοιών  για  τη  διαμόρφωση  ενός  συνολικά  συνεκτικού 
χάρτη.  Μόλις η διαδικασία ολοκληρωνόταν με χαρτί και μολύβι, τα παιδιά καθόταν σε ζευγάρια 
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μπροστά από του υπολογιστές στο Εργαστήριο του σχολείου και με  τη βοήθεια του λογισμικού 
Inspiration™  είχαν  δύο  επιλογές  εργασίας:  α)  είτε  έφτιαχνε  το  καθένα  ξεχωριστά  το  δικό  του 
χάρτη χρησιμοποιώντας αυτόν που είχε ήδη κατασκευάσει στο χαρτί, β) είτε το ζευγάρι παιδιών 
αποφάσιζε να κατασκευάσει ένα κοινό χάρτη εννοιών που θα είχε χαρακτηριστικά και από τους 
δύο  χάρτες  των  οποίων  θα  αποτελούσε  σύνθεση.  Από  αυτή  τη  διαδικασία  προέκυψαν  τελικά 
ατομικοί αλλά και συνδυαστικοί χάρτες εννοιών, από παιδιά που επέλεξαν να δουλέψουν μόνα 
τους ή σε ζευγάρια αντίστοιχα για μια περίοδο 2‐3 διδακτικών ωρών. 
 
  Παρόλο που θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι το εννοιολογικό υπόβαθρο των χαρτών 
εννοιών είχε επεξεργαστεί κατά τη διαδικασία κατασκευής τους με χαρτί και μολύβι,  εντούτοις 
εννοιολογικά  ζητήματα  πάνω  στη  διαμόρφωση  των  συμπλεγμάτων  εννοιών  και  κυρίως  στις 
μεταξύ τους διασυνδέσεις επανεμφανίζονταν κατά τη διαδικασία κατασκευής των χαρτών με το 
λογισμικό. Φαίνεται ότι η ευκολία στη διαμόρφωση και μετακίνηση των εννοιών, συμπλεγμάτων 
εννοιών,  συνδέσεων  και  διασυνδέσεων,  που  παρείχε  το  λοιμικό,  δημιουργούσε  αισθήματα 
ευχαρίστησης  και  άνεσης  στα  παιδιά  κατά  την  ηλεκτρονική  κατασκευή  των  χαρτών.  Υπήρχαν 
όμως και διαμαρτυρίες ότι «χανόταν»  τα όμορφα σκίτσα που είχαν φτιάξει και χρησιμοποιήσει 
ως  παραδείγματα  εφαρμογών  σε  πολλές  περιπτώσεις,  τα  οποία  ήταν  δύσκολο  να  τα 
μεταφερθούν σε ηλεκτρονική μορφή ή να βρεθούν αντίστοιχα για να  τα συμπεριλάβουν στους 
χάρτες  τους. Αξιοσημείωτο βρήκαν επίσης  το  γεγονός ότι μπορούσαν να γράψουν οπουδήποτε 
πάνω στον «καμβά»  της  επιφάνειας  εργασίας,  χωρίς  να περιορίζονται από  τις  διαστάσεις  ενός 
χαρτιού,  καθώς  επίσης  εκτίμησαν  ιδιαίτερα  τη  δυνατότητα  του  λογισμικού  να  σμικρύνει  τον 
τελικό χάρτη τους ώστε να τυπώνεται πάνω σε μια σελίδα Α3 ή Α4. 
 
Αναφορές 
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Παρουσίαση  Εκπαιδευτικού  Λογισμικού:  «Ένας  μικρός  περίπατος  στον  κόσμο  των 
Υπολογιστών» 
 
Χαράλαμπος Γούτσος 
 
  Σύμφωνα  με  το  ενιαίο  Διαθεματικό  πλαίσιο  Σπουδών,  «σκοπός  της  εισαγωγής  της 
πληροφορικής στο Δημοτικό  Σχολείο  είναι  να  εξοικειωθούν οι μαθητές  και οι μαθήτριες με  τις 
βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του 
ως  εποπτικού  μέσου  διδασκαλίας,  ως  γνωστικού  διερευνητικού  εργαλείου  και  ως  εργαλείου 
επικοινωνίας  και  αναζήτησης  πληροφοριών  στο  πλαίσιο  των  καθημερινών  σχολικών  τους 
δραστηριοτήτων  με  τη  χρήση  κατάλληλου  λογισμικού  και  ιδιαίτερα  ανοικτού  λογισμικού 
διερευνητικής μάθηση» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2001). 
 
  Με βάση λοιπόν τους παραπάνω σκοπούς και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που θέτει 
το  ίδιο  το  Πλαίσιο  Σπουδών  για  κάθε  τάξη  χωριστά,  δίνοντας  ταυτόχρονα  και  ενδεικτικές 
δραστηριότητες,  σχεδιάσαμε  ένα  λογισμικό,  το  οποίο  επιδιώκει  την  παρουσίαση  του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και   τη διδασκαλία βασικών εννοιών του   σχετικά με τη δομή 
και τη λειτουργία του. 
 
  Το λογισμικό απευθύνεται σε όλους τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και στους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές αναμένεται να προσεγγίσουν τις έννοιες σύμφωνα με τις 
ατομικές δυνατότητές τους και μέχρι του σημείου που καθένας μπορεί. Για τους εκπαιδευτικούς, 
το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων 
εννοιών που περιλαμβάνει, δίνοντάς τους φυσικά την επιθυμητή κάθε φορά ευρύτητα. 
 
  Η  χρήση  του  συγκεκριμένου  CD‐ROM  δεν  απαιτεί  εξειδικευμένες  γνώσεις  χρήσης 
ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  παρά  μόνο  απλές  βασικές  δεξιότητες  στη  χρήση  του  ηλεκτρονικού 
υπολογιστή.  
 
  Το  CD–ROM  απευθύνεται  σε  μαθητές  των  τριών  μεγαλύτερων  τάξεων  του  Δημοτικού 
Σχολείου και είναι σχεδιασμένο σε δύο επίπεδα: 
 
  Το  πρώτο  επίπεδο  (εξερεύνηση)  λειτουργεί  οριζόντια,  παρουσιάζοντας  σε  διαδοχικές 
ενότητες τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και βασικές έννοιες για 
τη δομή και τη λειτουργία του. Οι ενότητες αυτού του επιπέδου είναι: 
 
1. Είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
2. Μονάδες εισόδου – εξόδου. 
3. Πίσω πλευρά της κεντρικής μονάδες – θύρες. 
4. Τρόπος λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
5. Εσωτερικό της κεντρικής μονάδας 
6. Περιφερειακές συσκευές. 
 
  Το  δεύτερο  επίπεδο  λειτουργεί  κάθετα  ως  γλωσσάρι  και  αποτελείται  από  ενότητες  που 
αναφέρονται σε συγκεκριμένα κομμάτια του ηλεκτρονικού υπολογιστή,  τα οποία αναφέρθηκαν 
κατά  την  εξερεύνηση.  Δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει  ανεξάρτητα,  αλλά  είναι  συνδεδεμένο  με 
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σύνδεσμο  (link)  με  τις  ενότητες  του  πρώτου  επιπέδου.  Οι  όροι  που  αναφέρονται  σε  αυτό  το 
επίπεδο  
 
  Για  κάθε  ενότητα  του  πρώτου  επιπέδου,  υπάρχουν  ασκήσεις.  Οι  ασκήσεις,  35  συνολικά, 
είναι  δύο  κατηγοριών  δυσκολίας:  Πρώτον,  αυτές  που  για  να  απαντηθούν  χρειάζεται  απλά  να 
έχουμε δει την ενότητα του πρώτου επιπέδου και η παρουσίασή τους είναι με πράσινο χρώμα και 
δεύτερον αυτές που για να απαντηθούν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση στο δεύτερο επίπεδο 
και  η  παρουσίασή  τους  είναι  με  μπλε  χρώμα.  Επειδή  σκοπός  του  συγκεκριμένου  CD‐ROM  δεν 
είναι  η  αξιολόγηση  των  γνώσεων  στο  τέλος  κάθε  ενότητας,  δεν  υπάρχει  κάποιου  είδους 
βαθμολογία στις ασκήσεις, παρά μόνο λεκτική επιβράβευση για κάθε σωστή απάντηση. Όλες οι 
ασκήσεις  μαζί  μπορούν  να  ξεκινήσουν  και  από  τις  Κύριες  Επιλογές.  Παρ’  όλα  αυτά,  για  τους 
λάτρεις τις βαθμολογίας,  υπάρχουν παρόμοιες ασκήσεις με βαθμολογία, οι οποίες ξεκινούν μόνο 
από τις Κύριες. 
 
  Όλο το CD‐ROM είναι εμπλουτισμένο με πλήθος φωτογραφιών και με πέντε βίντεο. Όλα τα 
κείμενα επίσης συνοδεύονται από την ανάλογη αφήγηση. 
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Tο πιο μεγάλο σχολείο γλώσσας του ελληνισμού 
 
Παναγιώτης Ζαφείρης 
The  Centre  for  Human‐Computer  Interaction  Design,  School  of  Informatics 
City University, London,  
 
Γιώργος Ζαχαρία  
 2Τhe  Center  for  Biological  and  Computational  Learning, MIT  Artificial  Intelligence  Laboratory, 
Massachusetts,  
 
  Θα παρουσιάσουμε την εφαρμογή της θεωρίας του κατανεμημένου δομισμού  (Distributed 
Constructionism) και της μεθολογίας του συμμετοχικού σχεδιασμού (Participatory Design) για μια 
μαθητευόμενη  κοινότητα  στο  διαδίκτυο.  Θα  παρουσιαστεί  το  μάθημα  ελληνικών  Learn Greek 
Online  (http://www.kypros.org/LearnGreek)  που  αυτή  την  στιγμή  έχει  πέραν  των  50.000 
μαθητών. 
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Η πληροφορική στην εκπαίδευση: Επανάσταση η Τεχνική Βοήθεια  
 
Κώστας Τσολακίδης 
 
  Η εκπαίδευση είναι ένα παγκόσμιος θεσμός. Επηρεάζει όλο και περισσότερα άτομα για όλο 
και  περισσότερο  χρόνο.  Η  τεχνολογία  εξαπλώνεται  σε  όλους  τους  τομείς  της  ανθρώπινης 
δραστηριότητας και αλλάζει τον τρόπο ζωής αλλά και την νοοτροπία των ανθρώπων, επηρεάζει 
και  την  εκπαίδευση  εκπαιδευτές,  εκπαιδευόμενους  και  την  διαδικασία.  Είναι  η  τεχνολογία  ένα 
βοήθημα απλό η αλλάζει  και θα αλλάξει  την εκπαίδευση δραματικά σε μια επανάσταση  ιδεών 
και πρακτικών. 
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Η αξιοποίηση των τηλεματικών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από τα σχολεία 
 
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς 
 
   
  Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεματικής προς 
τα ελληνικά σχολεία που λειτουργεί ως ένα εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο. Αποτελεί το μεγαλύτερο σε 
έκταση, υποδομή και αριθμό χρηστών δημόσιο δίκτυο στη χώρα.  
   
  Στην ομιλία θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που παρέχει το σχολικό δίκτυο στους χρήστες 
του με έμφαση στις πλέον σύγχρονες από αυτές. Ειδική αναφορά θα γίνει στις πολιτικές καλής 
χρήσης  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών,  όπως  για  παράδειγμα  ο  έλεγχος  του  περιεχομένου,  η 
προστασία από ιούς και ενοχλητική αλληλογραφία. 
   
  Έμφαση θα δοθεί στις κατηγορίες χρηστών και στις υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε μία 
από αυτές καθώς επίσης και στην προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη χρήση του δικτύου 
στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. 
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ΛΕΞΙΚΟ Α‐Ω για ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων  και βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας 
μαθητών  με ελαφριά νοητική στέρηση. 
 
Ηλιάδα Πάμπουλου, ΑΤΕΙ Πάτρας, Πτυχιούχος Λογοθεραπείας 
Παντελής  Μακρής,  Επιθεωρητής  Ειδικής  Εκπαίδευσης,  Υπουργείο  Παιδείας  και  Πολιτισμού, 
Κύπρος 
 
  Η  παρούσα  έρευνα  σκόπευε  αρχικά  στην  επέκταση  ή  και  στη  βελτίωση  του  λογισμικού 
προγράμματος  ΛΕΞΙΚΟ  Α‐Ω,  που  ετοιμάστηκε  για  να  συμβάλει  στην  ανάπτυξη  των  γλωσσικών 
ικανοτήτων, και στη συνέχεια στη διεξαγωγή έρευνας για αναζήτηση απαντήσεων στα ακόλουθα 
ερωτήματα:  
 
α)  οι  μαθητές  με  ελαφριά  νοητική  στέρηση  αποδίδουν  καλύτερα  όταν  προσλαμβάνουν  το 
ερέθισμα οπτικά ή ακουστικά; 
 
β)  σε  ποια  από  τις  δύο  ηλικιακές  ομάδες    (6‐8,  8‐10  χρονών),  αντιστοιχεί  η          ικανότητα 
ανάγνωσης των μαθητών με ελαφριά νοητική στέρηση ηλικίας 8‐10; 
 
γ) υπάρχει διαφοροποίηση στην αναγνωστική ικανότητα των παιδιών 
 με ελαφριά νοητική στέρηση, με βάση το φύλο; 
 
  Το δείγμα αποτελείτο από 20 μαθητές ηλικίας 6‐8 ετών και 40 μαθητές ηλικίας 8‐10 ετών εκ 
των οποίων οι 10 είχαν διαγνωστεί σαν παιδιά με νοητική στέρηση. Τα κριτήρια που τέθηκαν για 
την επιλογή του δείγματος ήταν η ύπαρξη αναγνωστικής ικανότητας και ο βαθμός σοβαρότητας 
της  νοητικής  στέρησης.  Για  τους  σκοπούς  της  έρευνας  επελέγησαν  παιδιά  με  ελαφριά  νοητική 
στέρηση.  
 
  Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού προγράμματος, στατιστικής 
ανάλυσης  SPSS  και  από  την  επεξεργασία  των  αποτελεσμάτων  προέκυψε  ότι  οι  μαθητές  με 
ελαφριά νοητική στέρηση απέδωσαν καλύτερα στις ασκήσεις που το ερέθισμα δινόταν οπτικά και 
η  αναγνωστική  ικανότητα  των  παιδιών  με  ελαφριά  νοητική  στέρηση  ηλικίας  8‐10  χρόνων,  δεν 
εφάπτεται  σε  καμία  από  τις  δύο  ηλικιακές  ομάδες  (6‐8,  8‐10)  των  παιδιών  με  φυσιολογική 
νοημοσύνη. Τέλος διαπιστώθηκε, στην ομάδα των παιδιών με νοητική στέρηση,  ότι τα κορίτσια 
παρουσίασαν σε μικρό ποσοστό, καλύτερες  επιδόσεις σε σχέση με τα αγόρια. 
Λέξεις  κλειδιά:  λογισμικό  πρόγραμμα  ΛΕΞΙΚΟ  Α‐Ω,  ελαφριά  νοητική  στέρηση,  αναγνωστική 
ικανότητα, οπτικό ερέθισμα, ακουστικό ερέθισμα. 
 
Εισαγωγή: 
 
  Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί η ικανότητα ανάγνωσης των μαθητών 
με  ελαφριά  νοητική  στέρηση  ηλικίας  8‐10  ετών  με  βάση  την  επίδοση  τους  στις  ασκήσεις 
ανάγνωσης που παρέχει το  λογισμικό πρόγραμμα ΛΕΞΙΚΟ Α‐Ω. 
 
  Σύμφωνα  με  το  DSM  IV  (American  Psychiatric  Association,  2000)  η  ομάδα  παιδιών  με 
ελαφριά νοητική στέρηση αντιστοιχεί περίπου στην κατηγορία  παιδιών η οποία αναφέρεται σαν 
εκπαιδεύσιμα  παιδιά  με  δυνατότητες  απόκτησης  δεξιοτήτων  γραπτού  και  προφορικού  λόγου. 
Είναι  σχεδόν  κοινά  αποδεκτό  ότι  τα  παιδιά  με  νοητική  στέρηση  εμφανίζουν  δυσκολίες  στην 
ακουστική επεξεργασία του λόγου. Αυτή η διαπίστωση θεμελιώθηκε μετά από συγκρίσεις με τις 
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οπτικές  τους  ικανότητες  (Ensminger & Smith 1965)  αλλά  και παρατηρώντας  τις  δυσκολίες στην 
ακουστική μνήμη, ακουστική προσοχή και συγκέντρωση όπως αναφέρει η Οκαλίδου (2001).  
 
  Όσον αφορά το οπτικό κανάλι, δεν αναφέρονται στη βιβλιογραφία σχετικές δυνατότητες ή 
αδυναμίες.  Σε έρευνα ο Smith  (1968) με  την οποία συγκρίνει γλωσσικές  ικανότητες παιδιών με 
νοητική στέρηση σε ποικίλα νοητικά επίπεδα και νοητικές ηλικίες, αναφέρει ότι τα παιδιά αυτά 
φαίνεται  να  έχουν  σχετικά  λιγότερη  δυσκολία  κατανόησης  και  ερμηνείας    του  ακουστικού  και 
οπτικού  ερεθίσματος  σε  σημασιολογικό  επίπεδο  παρά  σε  μη  σημασιολογικό  επίπεδο.  Στην 
παρούσα έρευνα τα ερεθίσματα δίνονται σε σημασιολογικό περιβάλλον δηλαδή σε περιβάλλον 
πρότασης.  
 
  Από  όσα  αναφέρθηκαν  ήδη  δημιουργείται  επίσης  εύλογα  το  ερώτημα  αν  οι  μαθητές  με 
ελαφριά νοητική στέρηση αποδίδουν καλύτερα όταν το ερέθισμα δίνεται οπτικά σε σχέση με το 
ακουστικό  ερέθισμα.  Πέρα  από  αυτά  ο  Smith  (1968),  αναφέρει  ότι    λόγω  των  μοναδικών 
χαρακτηριστικών  αυτών  των  παιδιών,  ορισμένα  από  αυτά  θα  μάθουν  να  διαβάζουν  καλύτερα 
μέσω μιας ακουστικής προσέγγισης ενώ κάποια άλλα θα αποκτήσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης‐
ανάλυσης αποτελεσματικότερα όταν δίνεται έμφαση στη διαδικασία απεικόνισης. 
Το δεύτερο ερώτημα της παρούσας έρευνας αφορούσε την ικανότητα ανάγνωσης των παιδιών με 
ελαφριά  νοητική  στέρηση.  Ειδικότερα  έγινε  προσπάθεια    να  διερευνηθεί  αν  η  ικανότητα 
ανάγνωσης σε σχέση με το λογισμικό πρόγραμμα ΛΕΞΙΚΟ Α‐Ω των παιδιών αυτών συμπίπτει με 
την ικανότητα των παιδιών με φυσιολογική νοημοσύνη ηλικίας 6‐8 ετών. Ο προβληματισμός για 
το στόχο αυτό δόθηκε μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
 
  Ο  Smith  (1968)  τονίζει  ότι  τα  παιδιά  με  νοητική  στέρηση  δεν  είναι  ακόμα  έτοιμα  να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες και τα εργαλεία μάθησης (tool subjects) πριν την ηλικία των 8 χρόνων.  
 
  Επίσης  ο  Παρασκευόπουλος  (1980)  αναφέρει  ότι  στην  ηλικία  των  έξι  ετών  τα  παιδιά  με 
ελαφριά  νοητική  στέρηση,  δεν  είναι  ώριμα  να  διδαχθούν  τα  βασικά  σχολικά  μαθήματα 
(ανάγνωση,  γραφή,  ορθογραφία,  αριθμητική).  Την  ετοιμότητα  αυτή  την  αποκτούν  στην  ηλικία 
των εννέα ή και αργότερα. Αναφέρει ακόμη ότι μπορούν να καλύψουν  σχολικά μαθήματα ως και 
την Δ’ ή Ε’ τάξη του δημοτικού σχολείου όταν φθάσουν προς το τέλος της εφηβικής τους ηλικίας.  
 
  Το  τρίτο  ερώτημα  έχει  απασχολήσει  αρκετούς  ερευνητές  και  όπως  ο  Λεοντίου  (1995) 
αναφέρει τα κορίτσια είναι πιο ώριμα όταν πρωτοέρχονται στο σχολείο. Οι Anderson και Dearbon 
(1951)  όπως  και  ο    Harris  (1961)  επιβεβαιώνει  τα  κορίτσια  προέχουν  κατά  1‐1½  χρόνια  των 
αγοριών.  Αντίθετα  σχετικά  νεότερη  έρευνα  (Thackray  1971)  δείχνει  ότι  τα  αποτελέσματα  των 
αγοριών δεν είνια χαμηλότερα..  
 
Υποθέσεις: 
 
Οι υποθέσεις της έρευνας ήταν οι ακόλουθες:  
 
οι μαθητές με ελαφριά νοητική στέρηση αποδίδουν καλύτερα όταν το ερέθισμα δίνεται οπτικά  
 
η ικανότητα ανάγνωσης των παιδιών με ελαφριά νοητική στέρηση ηλικίας 8‐10 χρόνων, σε σχέση 
με  το  λογισμικό  πρόγραμμα  ΛΕΞΙΚΟ  Α‐Ω,  συμπίπτει  με  την  ικανότητα  των  παιδιών  με 
φυσιολογική νοημοσύνη ηλικίας 6‐8 ετών 
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η αναγνωστική ικανότητα των μαθητών με ελαφριά νοητική στέρηση δεν επηρεάζεται σημαντικά 
από το φύλο 
 
Μέθοδος: 
   
Υποκείμενα: 
 
  Στην  έρευνα  αυτή  έλαβαν  μέρος  60  μαθητές  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  οι  οποίοι  ήταν 
χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, οι 50 μαθητές ήταν μαθητές με φυσιολογική νοημοσύνη. Οι 20 από 
αυτούς  (1η  ομάδα)  ανήκαν  στην  ηλικιακή  ομάδα  6‐8  ετών  και  οι  υπόλοιποι  30  μαθητές  (2η 
ομάδα) ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 8‐10 ετών.   Η τρίτη ομάδα αποτελείτο από 10 μαθητές με 
διάγνωση ελαφριάς νοητικής στέρησης και ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 8‐10 ετών. Τα κριτήρια 
επιλογής  του  δείγματος  που  τέθηκαν  υπόψη  ήταν  η  ηλικιακή  ομάδα  των  μαθητών,  η  ύπαρξη 
αναγνωστικής ικανότητας και ο δείκτης νοημοσύνης.  
 
  Τα παιδιά με νοητική στέρηση που επελέγησαν έχουν διαγνωσθεί μέσα από τις διαδικασίες 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού  της Κύπρου  (Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης) σαν παιδιά με ελαφριά νοητική στέρηση, χωρίς σοβαρά προβλήματα όσον αφορά 
τις  αισθητήριες  λειτουργίες,  όρασης  και  ακοής.  Ακολούθησε  τυχαία  δειγματοληψία  για  τον 
υπόλοιπο πληθυσμό, σε συνεργασία με τα σχολεία,  με τη συγκατάθεση των γονιών για όλες τις 
περιπτώσεις.  Το  δείγμα  προερχόταν  από  σχολεία  των  επαρχιών  Αμμοχώστου  Λάρνακας  και 
Λευκωσίας. Στο δείγμα αντιπροσωπεύονταν και τα δύο φύλα. 
 
Πίνακας 1. 
Αριθμός  Αγ.  Κορ.  Φυσιολ.Νοημ.  Νοητ.Στερ.  6‐8 ετών  8‐10 ετών 
20  13  7  20    20   
30  15  15  30      30 
10  4  6    10    10 
 
 
 
Μέσα συλλογής ερευνητικού υλικού. 
 
  Τα μέσα συλλογής του ερευνητικού υλικού ήταν βασικά το λογισμικό πρόγραμμα ΛΕΞΙΚΟ Α‐
Ω,    που  για  τους  σκοπούς  της  έρευνας  δοκιμάστηκε,  βελτιώθηκε  και  εμπλουτίστηκε  με 
περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό. Το Λεξικό Α – Ω είναι ένα πολυδύναμο  εκπαιδευτικό εργαλείο 
για ανάπτυξη και βελτίωση των γλωσσικών  ικανοτήτων και  ενδιαφέρει   αρκετούς ειδικούς που 
ασχολούνται  με  τον  προφορικό  και  γραπτό  λόγο  (παιδαγωγούς,  ειδικούς  παιδαγωγούς, 
λογοθεραπευτές  ψυχολόγους  κτλ.)  αλλά  και  για  γονείς,  για  σχολικούς  βοηθούς,  συνοδούς  και 
άλλους. Ευέλικτο, εύκολο στη χρήση, διασκεδαστικό για το παιδί, με δυνατότητες τροποποίησης 
των πληροφοριών που εμπεριέχονται και που θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάθησης.  
 
  Δίνει βασικά τη δυνατότητα να εισάγονται εικόνες που συνοδεύονται από μια λέξη και μια 
πρόταση όπως επίσης και  τον ήχο  της λέξης όσο και  τον ήχο  της πρότασης.  Κάθε εικόνα με  τα 
συνοδευτικά  της  στοιχεία  αποθηκεύεται  σε  μια  βάση  πληροφοριών,  δημιουργείται  έτσι  μια 
μεγάλη  βιβλιοθήκη  με  έννοιες  (ΛΕΞΙΚΟ).  Από  τη  βιβλιοθήκη αυτή  μπορούν  να  ομαδοποιηθούν 
εγγραφές  και  να  δημιουργηθούν    θεματικές  ενότητες,  που  φυλάγονται  σε  ξεχωριστές  λίστες‐
αρχεία, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ιδιαιτερότητες, το επίπεδο και την ηλικία των παιδιών. 
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Επιπρόσθετα ο εκπαιδευτικός μπορεί να ετοιμάσει λίστες‐αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν σαν 
διαγνωστικά δοκίμια. 
 
  Αξίζει να αναφερθεί ότι το Λεξικό Α  ‐ Ω είναι ένα διασκεδαστικό εργαλείο για κάθε παιδί 
που του προσφέρει τη ευκαιρία να ρυθμίζει το περιβάλλον εργασίας από μόνο του αλλά και να 
μετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία εκπαίδευσης ή  αξιολόγησης του. 
 
  Το  λογισμικό  στοχεύει  στην  ικανοποίηση  των  αναγκών  πολλών  παιδιών.  Παιδιά    τα  της 
προδημοτικής που μαθαίνουν τις πρώτες έννοιες, παιδιά με φωνολογικές διαταραχές, παιδιά που 
φοιτούν στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού, δίγλωσσα παιδιά, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και 
παιδιά με  ειδικές  ικανότητες μπορούν  να  εργαστούν ωφέλιμα  για ώρες με  το πρόγραμμα.  Ένα 
μεγάλο μέρος του προγράμματος μπορεί να αξιοποιηθεί και από παιδιά με κινητικά προβλήματα 
με τη χρήση ενός ή δύο διακοπτών και τη σάρωση εικονιδίων. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα  για  δημιουργία  μιας  καινούριας,  ξένης  γλώσσας  έτσι  που  να  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  και  από  ξενόγλωσσα  παιδιά  ή  σαν  εργαλείο  για  τη  διδασκαλία  αυτής  της 
γλώσσας. 
 
   Το  λογισμικό  αποτελείται  συνολικά  από  οκτώ  οθόνες,  πέντε  από  τις  οποίες 
χρησιμοποιούνται  για  ενίσχυση  της  ικανότητας  της  ανάγνωσης,  κατανόησης,  ορθογραφίας  και  
γραφής.  Για  τους  ερευνητικούς  σκοπούς  της  παρούσας  έρευνας  έγινε  χρήση  της  μίας  από  τις 
πέντε οθόνες, της Οθόνης Διαγνωστικού. Η οθόνη αυτή δίνει δυνατότητα να εξεταστεί το παιδί σε 
προετοιμασμένες  ασκήσεις  πολλαπλής  επιλογής  στην  οποία  το  παιδί  καλείται  να  επιλέξει 
ανάμεσα σε τέσσερις λέξεις τη σωστή απάντηση. 
  Κατά  την  πιλοτική  στάθμιση  που  προηγήθηκε  η  οθόνη  αυτή  δοκιμάστηκε  και  δέχτηκε 
πολλές αλλαγές τόσο στο περιβάλλον της όσο και στο περιεχόμενο των δοκιμίων που δόθηκαν με 
απώτερο σκοπό  να πληροί  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  για  έγκυρα,  αποδεκτά  και  αξιόπιστα  
αποτελέσματα. 
 
  Τα  προσωπικά  στοιχεία  των  μαθητών  καταγράφονται  από  ξεχωριστή  οθόνη  του 
προγράμματος.  Ο  μαθητής  για  να  μπορέσει  να  τρέξει  ένα  δοκίμιο  πρέπει  πρώτα  να 
πληκτρολογήσει  τον  κωδικό  του.  Χρησιμοποιήθηκαν  μόνο  τρία  δοκίμια,  (λίστες‐αρχεία),  με  10 
εγγραφές η κάθε μια και με συνολικά έξι επιλογές συνδυασμών δεδομένων για την κάθε μια. Τα 
δοκίμια  που περιέχει το πρόγραμμα, περιλαμβάνουν λέξεις με τα παρακάτω γράμματα:  
 
’Ασκηση  με τα δύο γράμματα φ και β  
’Ασκηση με τα δύο γράμματα γ και λ  
’Ασκηση με τα δύο γράμματα γ και χ   
 
  Οι  επιλογές  συνδυασμών  δεδομένων  (ρυθμίσεις)  που  είχαν  τυποποιηθεί  από  τον 
προγραμματιστή έγιναν  με στόχο να ενισχύεται ο μαθητής:  
 
Ε       οπτικά  μόνο από εικόνα 
Λ      οπτικά από τη γραπτή μορφή της σωστής λέξη 
ΗΛ    ακουστικά από τον  ήχο της λέξης και οπτικά από την εικόνα της λέξης 
ΗΛΕ ακουστικά από τον ήχο της λέξης και οπτικά από τη γραπτή μορφή της 
          λέξης και από την εικόνα της λέξης 
Π       οπτικά από τη γραπτή μορφή της πρότασης 
ΗΠ    ακουστικά από τον ήχο της πρότασης και τη γραπτή μορφή της 
          πρότασης 
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ΗΠΕ   ακουστικά    από  τον  ήχο  της  πρότασης,  και  οπτικά  από  τη  γραπτή  μορφή  της    πρότασης 
αλλά  και από την εικόνα. 
 
  Ο  υπολογιστής  κατέγραφε  σε  αρχείο  (report)  τον  κωδικό  και  το  όνομα  του  παιδιού,  την 
ημερομηνία, το όνομα του δοκιμίου  (λίστας), τη ρύθμιση, την αναμενόμενη λέξη, όπως είναι στο 
αρχείο,  αλλά  και  τη  λέξη‐απάντηση    που  επέλεγε  το  παιδί.  Κατέγραφε  επίσης  το  χρόνο  που 
χρειαζόταν το παιδί για να συμπληρώσει την άσκηση όπως επίσης και  το χρόνο μεταξύ επιλογής 
μιας  λέξης  και  της  επόμενης  λέξης    (ακολουθεί  δείγμα  αρχείου).  Με  τη  συμπλήρωση10 
απαντήσεων το διαγνωστικό τελείωνε και όλες οι πιο πάνω πληροφορίες αποθηκεύονταν σε ένα 
αρχείο που εκτυπώνονταν με το αποτέλεσμα των διαγνωστικών. 
 
Δείγμα αρχείου που περιλαμβάνει ότι αποθηκεύεται από τον υπολογιστή: 
 
1,2,"Σόνια","Σάββα","08‐03‐2000","f&v.pol","ΗΛΕ","βάρκα","φύλλα",47,0 
2,2,"Σόνια","Σάββα","08‐03‐2000","f&v.pol","ΗΛΕ","βοσκός","φεγγάρι",76,0 
3,2,"Σόνια","Σάββα","08‐03‐2000","f&v.pol","ΗΛΕ","φανέλα","φούστα",107,0 
4,2,"Σόνια","Σάββα","08‐03‐2000","f&v.pol","ΗΛΕ","φύλλα","βιβλίο",147,0 
5,2,"Σόνια","Σάββα","08‐03‐2000","f&v.pol","ΗΛΕ","φεγγάρι","φεγγάρι",179,10 
6,2,"Σόνια","Σάββα","08‐03‐2000","f&v.pol","ΗΛΕ","φούστα","φούστα",208,20 
7,2,"Σόνια","Σάββα","08‐03‐2000","f&v.pol","ΗΛΕ","βουνό","βουνό",239,30 
8,2,"Σόνια","Σάββα","08‐03‐2000","f&v.pol","ΗΛΕ","φόρεμα","φόρεμα",260,40 
9,2,"Σόνια","Σάββα","08‐03‐2000","f&v.pol","ΗΛΕ","βελόνι","βελόνι",310,50 
10,2,"Σόνια","Σάββα","08‐03‐2000","f&v.pol","ΗΛΕ","βιβλίο","βοσκός",344,50 
 
Το περιεχόμενο του αρχείου υπάρχει η δυνατότητα  να εκτυπωθεί ως εξής: 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑ: 
 
Κωδικός Παιδιού: 2 
Μαθητής/ Μαθήτρια: Σόνια Σάββα 
Ημερομηνία: 08‐05‐2004 
Άσκηση: f&v.pol 
Είδος Άσκησης: ΗΛΕ 
Συνολικός χρόνος: 344 
Σωστές απαντήσεις: 5 
1. Αναμενόμενη – Απάντηση: βάρκα  φύλλα 
2. Αναμενόμενη – Απάντηση: βοσκός  φεγγάρι 
3. Αναμενόμενη – Απάντηση: φανέλα  φούστα 
4. Αναμενόμενη – Απάντηση: φύλλα  βιβλίο 
5. Αναμενόμενη – Απάντηση: φεγγάρι  φεγγάρι 
6. Αναμενόμενη – Απάντηση: φούστα  φούστα 
7. Αναμενόμενη – Απάντηση: βουνό βουνό  
8. Αναμενόμενη – Απάντηση: φόρεμα  φόρεμα 
9. Αναμενόμενη – Απάντηση: βελόνι βελόνι 
10. Αναμενόμενη – Απάντηση: βιβλίο βοσκός  
Απόδοση: 50% 
 
  Όπως  φαίνεται  μπορεί  επίσης  να  υπολογιστεί    η  απόδοση  του  παιδιού  (50%).  Τα 
αποτελέσματα των δοκιμίων αποθηκεύονταν   στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή.  
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Διαδικασία‐ οδηγίες  
 
  Η εξέταση των υποκειμένων πραγματοποιήθηκε σε ατομικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του 
σχολικού προγράμματος. Κάθε παιδί είχε μια μόνο συνάντηση για τη συμπλήρωση των δοκιμίων, 
η   διάρκεια της οποίας κυμαινόταν από 20 μέχρι 40 λεπτά αναλόγως των  ικανοτήτων του κάθε 
μαθητή. Συγκεκριμένα,  ζητήθηκε από τον κάθε μαθητή να επιλέγει τη σωστή λέξη σε μια σειρά  
τεσσάρων λέξεων με βάση το συνδυασμό δεδομένων που του παρουσιαζόταν.  
   
  Χρησιμοποιήθηκαν τρεις λίστες  (αρχεία), σαν δοκίμια με διαφορετικό περιεχόμενο η κάθε 
μια: 
 
Λίστα φ‐β  αρχείο f&v.pol  
Λίστα γ‐λ  αρχείο g&l.pol 
Λίστα γ‐χ  αρχείο g&x.pol 
 
  Για το κάθε αρχείο το διαγνωστικό έτρεχε επτά φορές με διαφορετικές όμως ρυθμίσεις στα 
δεδομένα  όσον  αφορά  το  ερέθισμα  (Ε,  Λ,  ΗΛ,  ΗΛΕ,  Π,  ΕΠ,  ΗΠΕ).  Πχ.με  τη  ρύθμιση  ΗΠΕ 
προβαλλόταν στο μαθητή ο  συνδυασμός δεδομένων: 
 
Η: ήχος της πρότασης 
Π: Γραπτή μορφή πρότασης 
Ε: εικόνα 
 
  Ο μαθητής έπρεπε να επιλέξει τη σωστή απάντηση από μια από τις τέσσερις επιλογές, ενώ 
έβλεπε την εικόνα και την πρόταση ενώ ταυτόχρονα άκουγε επίσης την πρόταση: 
 

 
 
Η έρευνα διεξήχθη από το Μάιο του 2003 μέχρι τον Απρίλιο του 2004. 
 
 
Αποτελέσματα: 
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  Προκειμένου  να  ελεγχθούν  οι  υποθέσεις  της  παρούσας  έρευνας,  τα  αριθμητικά 
αποτελέσματα  των  σωστών  απαντήσεων  των  μαθητών  σε  κάθε  μεταβλητή  μετατράπηκαν  σε 
ποσοστά,  επί  τοις  εκατόν,  και  στη  συνέχεια  αναλύθηκαν  με  τη  βοήθεια  του  λογισμικού 
προγράμματος SPSS, εργαλείο για στατιστική ανάλυση στις κοινωνικές επιστήμες, και η ανάλυση 
έγινε με τα στατιστικά κριτήριο t – test, x Crosstabs με τα οποία και υπολογίσθηκαν οι μέσοι όροι 
και οι τυπικές αποκλίσεις (βλ. Πίνακα 2). 
  
Πίνακας 2 
Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) σωστών απαντήσεων κατά συνδυασμό δεδομένων, άσκηση 
και ηλικιακή ομάδα. 
 
  Λ  ΗΛ  ΗΛΕ  Π  ΗΠ  ΗΠΕ 
 
 
 φ & β 
 
ΟΜΑΔΑ  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α) 
6‐8   95.5 (6.86)  96.5 (4.89)  99 (3.07)  96.5 (6.7)  97 (4.7)  97.5 (5.5) 
8‐10   99.67(1.83)  97.33(7.85)  98.67(5.07) 97.67(4.3)  99.33(2.54)  99.33(2.54) 
ΝΥΕ  88 (11,35)  84 (17,76)  86 (17,76)  85 (15,81)  85 (10,8)  81 (15,24) 
             
γ & λ 
 
ΟΜΑΔΑ  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α) 
6‐8   98 (4.10)  99 (3.07)  98.5 (3.66)  95 (6.07)  96.5 (5.87)  98 (4.10) 
8‐10   98.67(4.34)  100(0.00)  99.33(2.54) 99(3.05)  98.67(3.46)  98.67(3.46) 
ΝΥΕ  86 (15.05)  86 (21.19)  87 (18.87)  84 (20.11)  87 (12.52)  85 (19) 
             
γ & χ 
 
ΟΜΑΔΑ  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α)  Μ.Ο. (Τ.Α) 
6‐8   99 (3.07)  98.5 (3.66)  97 (4.7)  97.5 (5.5)  95.5 (6.86)  97 (4.7) 
8‐10   99.33(2.54)  100(0.00)  99.67(1.83) 99.67(1.83) 98.67(3.46)  98.33(3.79) 
ΝΥΕ  91(15.24)  86(17.13)  87(15.67)  84(17,76)  86(12.65)  85(15.81) 
             
 
Συζήτηση 
 
  Τα  πορίσματα  της  παρούσας  έρευνας  υποδεικνύουν  ότι  οι  μαθητές  με  ελαφριά  νοητική 
στέρηση απέδωσαν καλύτερα στις ασκήσεις που το ερέθισμα δινόταν οπτικά (Λ). Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα  τα  παιδιά  με  ελαφριά  νοητική  στέρηση  σημείωσαν  καλύτερη  επίδοση  όταν  το 
ερέθισμα ήταν μόνο οπτικό (μέσος όρος επίδοσης τριών ασκήσεων 88.3%). 
  
  Όταν το ερέθισμα ήταν ο ήχος λέξης, το κείμενο της λέξης και η εικόνα (ΗΛΕ) ο μέσος όρος 
επίδοσης  τριών  ασκήσεων  ήταν  86.6%.  Η  χαμηλότερη  επίδοση  σημειώθηκε  όταν  το  ερέθισμα 
δινόταν ως ήχος λέξης και κείμενο λέξης  (μέσος όρος επίδοσης τριών ασκήσεων 85.3%).   Ως εκ 
τούτου τα πορίσματα της έρευνας συμφωνούν με την άποψη ότι τα παιδιά με νοητική στέρηση 
εμφανίζουν δυσκολίες στην ακουστική επεξεργασία του λόγου (Ensminger & Smith 1965).  
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  Αναφορικά με τη δεύτερη υπόθεση της έρευνας, ότι δηλαδή η  ικανότητα ανάγνωσης των 
παιδιών  με  ελαφριά  νοητική  στέρηση  στην  ηλικία  των  8‐10  χρόνων,  όπως  μετρήθηκε  με  το 
λογισμικό  πρόγραμμα  ΛΕΞΙΚΟ  Α‐Ω,  συμπίπτει  με  την  ικανότητα  των  παιδιών  με  φυσιολογική 
νοημοσύνη ηλικίας 6‐8 ετών, είναι αναληθής. Σύμφωνα με τον Πίνακα 3,  τα παιδιά με ελαφριά 
νοητική  στέρηση  απέδωσαν  χειρότερα  σε  όλες  τις  ασκήσεις  σε  σχέση  με  τα  παιδιά  των  δύο 
ηλικιακών ομάδων με φυσιολογική νοημοσύνη.  
 
Πίνακας 3 
 
Μέσοι όροι σωστών απαντήσεων για κάθε άσκηση 
 
Ομάδες  φ και β  γ και λ  γ και χ 
Ηλικία 6 – 8 ετών   97  97.5  97.42 
Ηλικία 8 – 10 ετών   98.67  99.06  99.28 
Νοητική Στέρηση 
Ηλικία 8 – 10 ετών 

84.83  85.83  86.5 

 
 
  Επίσης  έγινε  σύγκριση  μεταξύ  των  μέσων  όρων  των  δύο  ανεξάρτητων  ανισοπληθών 
δειγμάτων  (παιδιά  με  φυσιολογική  νοημοσύνη  ηλικίας  6‐8,  και  παιδιών  με  ελαφριά  νοητική 
στέρηση ηλικίας 8‐10)  για    έλεγχο ομοιογένειας  των δυο πληθυσμών και απεδείχθη ότι οι δύο 
πληθυσμοί είναι ανομοιογενείς. 
 
  Σύμφωνα με  το Smith (1968) τα παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη διαβάζουν σε επίπεδο 
δευτέρας  ή  τρίτης  τάξης,  ενώ  τα  παιδιά  με  νοητική  στέρηση  της  ίδιας  ηλικίας,    είναι 
απασχολημένα  με  τις  δραστηριότητες  ετοιμότητας.  Ο  Παρασκευόπουλος  αναφέρει  ότι    την 
ετοιμότητα να διδαχθούν τα βασικά σχολικά μαθήματα τα παιδιά με ελαφριά νοητική στέρηση 
την αποκτούν στην ηλικία των εννέα ή και αργότερα ακόμη. 
 
  Μετέπειτα  έγινε  έλεγχος  στατιστικής  σημαντικότητας  με  τη  βοήθεια  των  αποτελεσμάτων 
του t‐test (SPSS), σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (τιμή < 0,05). 
Στην  άσκηση  φ  &  β    απεδείχθη  ότι  υπάρχει  στατιστική  σημαντικότητα  όσον  αφορά  την 
διεκπεραίωση  της  άσκησης  με  τις  επιλογές    ήχος  λέξης,  κείμενο  λέξης  και  εικόνα  (ΗΛΕ),  ήχος 
πρότασης και κείμενο πρότασης (ΗΠ) και ήχος πρότασης, κείμενο πρότασης και εικόνα (ΗΠΕ).  
 
  Στην άσκηση    γ &  χ  βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα στις  επιλογές που υπήρχε μόνο η 
ζητούμενη λέξη  (Λ)  και ο ήχος  της πρότασης και  το κείμενο της πρότασης  (ΗΠ).  Στην τελευταία 
άσκηση  γ  &  λ  της  ερευνητικής  αυτής  προσπάθειας  απεδείχθη  στατιστική  σημαντικότητα  στις 
επιλογές  που  σχετίζονταν  με  τον  ήχο  της  λέξης  και  το  κείμενο  της  λέξης  (ΗΛ),  το  κείμενο  της 
πρότασης (Π), τον ήχο της πρότασης και το κείμενο της πρότασης (ΗΠ), και τον ήχο της πρότασης, 
το κείμενο της και την εικόνα της (ΗΠΕ).  
 
  Τέλος  όσον  αφορά  την  τρίτη  υπόθεση  της  έρευνας,  δηλαδή  την  διαφοροποίηση  στην 
αναγνωστική  ικανότητα  των  μαθητών  με  ελαφριά  νοητική  υστέρηση  με  βάση  το  φύλο,  τα 
κορίτσια παρουσίασαν, σε μικρό ποσοστό, καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα αγόρια (Πίνακας 
4). 
 
Πίνακας 4 
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Μέσοι όροι σωστών απαντήσεων αγοριών κοριτσιών στα τρία δοκίμια. 
 
Ομάδες  φ και β  γ και λ  γ και χ 
Κορίτσια   92.92  95.83  94.58 
Αγόρια  79.44  79.17  81.11 
 
 
 
Τα  αποτελέσματα  αυτά  συμφωνούν  με  μεγάλη  έρευνα  που  έγινε  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες 
Αμερικής από τους Dykstra  και Tinney  (1969).  Στην έρευνα αυτή φάνηκε, με μεγάλη στατιστική 
διαφορά,  η  ανωτερότητα  των  κοριτσιών  τόσο  στην  ετοιμότητα  για    ανάγνωση  όσο  και  στην 
κατοπινή αναγνωστική τους εξέλιξη. 
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Δραστηριότητες  για  τη  διδασκαλία  των  μαθηματικών  δημοτικού  με  τη  χρήση  εκπαιδευτικού 
λογισμικού 
 
Μαρία Κορδάκη 
Σχολική  σύμβουλος Μαθηματικών,  Επ.  καθ.  (ΠΔ 407/80)  Τμήμα Μηχ/κών Ηλ/κών  Υπολογιστών 
και Πληροφορικής Παν/μίου Πατρών 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται διαφορετικοί τύποι δραστηριοτήτων για τη μάθηση των 
Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο σε περιβάλλον εκπαιδευτικού λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα 
παρουσιάζονται  5  διαφορετικοί  τύποι  δραστηριοτήτων  οι  οποίες  μπορούν  να  κατασκευαστούν 
για τη μάθηση μιας ποικιλίας γεωμετρικών εννοιών από μαθητές Δημοτικού σχολείου με τη χρήση 
των εργαλείων του εκπαιδευτικού λογισμικού Cabri‐Geometry II. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 
βήματα της εξελικτικής διαδικασίας δασκάλων όπως και οι προβληματισμοί τους προκειμένου για 
την εξοικείωσή τους  και την κατασκευή δραστηριοτήτων για τη μάθηση γεωμετρικών εννοιών με 
τη χρήση του παραπάνω λογισμικού. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
  Οι παραδοσιακές θεωρήσεις  για  τη  γνώση και  τη μάθηση  (Skinner, 1968)  δίνουν  έμφαση 
στο  ρόλο  του  δάσκαλου ως  αυθεντία  ο  οποίος  θεωρείται ως  ΄μεταδότης’  της  γνώσης  ενώ  στο 
μαθητή αποδίδουν το ρόλο του παθητικού δέκτη πληροφοριών. Στα πλαίσια αυτών των θεωριών 
οι  δραστηριότητες  που  λαμβάνουν  χώρα  κατά  τη  διάρκεια  της  μαθησιακής  διαδικασίας  είναι 
τύπου  ‘ασκησάρι’  δηλαδή  δραστηριότητες  που  επιμένουν  στην  εκμάθηση  τυποποιημένων 
διαδικασιών  ‘μηχανισμών’  με  την  οποία  μπορούν  να  λυθούν  ορισμένα  τυποποιημένα 
προβλήματα. Συνήθως οι δραστηριότητες αυτές δεν ανήκουν στον κόσμο του μαθητή και τελικά 
καταντούν  ανιαρές  και  χωρίς  νόημα  γι  αυτόν.  Ο  ρόλος  του  δάσκαλου  κυρίως  εστιάζει  στο  να 
παρουσιάζει αρχικά την τυποποιημένη διαδικασία, στη συνέχεια να παρουσιάζει την εφαρμογή 
της διαδικασίας με ορισμένα παραδείγματα και τέλος να καλεί τους μαθητές του να εφαρμόσουν 
την  προτεινόμενη  διαδικασία  σε  παρεμφερείς  ασκήσεις.  Η  παραπάνω  διαδικασία  ουσιαστικά 
ασκεί  το μαθητή στη διαδικασία  της ανάκλησης πληροφορίας  κάτι  που  κυρίως παραπέμπει  σε 
αποστήθιση και σε αδιαφορία προς το μάθημα των μαθηματικών.  
 
  Σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικές και εποικοδομιστικές θεωρήσεις για την κατασκευή 
της  γνώσης  (von Glasersfeld, 1987; Vygotsky, 1978),  η  μάθηση  των  μαθηματικών  αποτελεί  μια 
ενεργητική  και  κατασκευαστική  διαδικασία  η  οποία  είναι  ιδιαίτερη  για  τον  κάθε  μαθητή. 
Επιπλέον,  οι  σύγχρονες  θεωρήσεις  δίνουν  έμφαση στη  σημασία  της  χρήσης  εργαλείων  για  την 
κατασκευή  της  μαθηματικής  γνώσης  από  τους  μαθητές.  Ανάμεσα  στα  διάφορα  εργαλεία 
αναγνωρίζεται  ως  κεντρικός,  ο  ρόλος  των  υπολογιστικών  εργαλείων  τα  οποία  παρέχονται  από 
ειδικά σχεδιασμένα περιβάλλοντα εκπαιδευτικού λογισμικού (Noss & Hoyles, 1996). Ο δάσκαλος 
σύμφωνα  με  τις  σύγχρονες  θεωρήσεις  για  τη  γνώση  και  τη  μάθηση  έχει  το  ρόλο  δημιουργού 
κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων μέσα στα οποία ο μαθητής είναι ενεργητικός, εκφράζει 
τις  προσωπικές  του  ιδέες  για  τα  μαθηματικά  και  κατασκευάζει  γνώση  σύμφωνα  με  τις 
ιδιαιτερότητές  του.  Για  το  σκοπό  αυτό  ο  δάσκαλος  παρέχει  στους  μαθητές  του  μια  σειρά 
κατάλληλα  εργαλεία  προκειμένου  να  πραγματοποιήσουν  τις  μαθησιακές  δραστηριότητες.  Οι 
δραστηριότητες είναι αυτές που δημιουργούν το κίνητρο στο μαθητή να τις πραγματοποιήσει και 
ως  εκ  τούτου  παίζουν  κεντρικό  ρόλο  στη  μάθηση  (Nardi,  1996).  Για  το  λόγο  αυτό  οι 
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δραστηριότητες θα πρέπει αφ ενός μεν να έχουν σημασία για το μαθητή, δηλαδή να βρίσκονται 
στον κόσμο των ενδιαφερόντων του και αφ ετέρου θα πρέπει να τον ενεργοποιούν να διερευνά 
προκειμένου να κατασκευάζει τη γνώση του. Ανάμεσα στους τύπους δραστηριοτήτων σημαντικό 
ρόλο  κατέχουν  οι  δραστηριότητες  που  μπορούν  να  επιλυθούν  με  πολλαπλούς  τρόπους  διότι 
επιτρέπουν στο μαθητή να εκφράσει διαφορετικά είδη γνώσης όπως, διαισθητική,  εικονική και 
τυπική γνώση.  Σε περιβάλλοντα εκπαιδευτικού  λογισμικού οι πολλαπλές επιλύσεις μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με τη χρήση διαφορετικών εργαλείων (Kordaki, 2003). 
 
  Στο  πλαίσιο  των  δραστηριοτήτων  που  προαναφέρθηκε  ο  δάσκαλος  έχει  το  ρόλο  του 
ερευνητή  και  του  δημιουργού  μοντέλων  (Cobb  &  Steffe,  1983).  Πιο  συγκεκριμένα,  κατά  τη 
διάρκεια  της  μαθησιακής  διαδικασίας  ο  δάσκαλος  συνειδητά  διαχωρίζει  τα  μαθηματικά  που 
εκείνος γνωρίζει από τα μαθηματικά που οι μαθητές του κατασκευάζουν και είναι ευέλικτος ώστε 
κάθε  στιγμή  να  δημιουργεί  ένα μοντέλο  για  το  σημείο  στο  οποίο  βρίσκεται  κάθε μαθητής  του 
ώστε με κατάλληλες παρεμβάσεις να μπορεί να τον οδηγήσει να προχωρήσει ο ίδιος σε εξέλιξη 
της γνώσης του. 
 
  Σε  περιβάλλοντα  κατάλληλα  σχεδιασμένου  εκπαιδευτικού  λογισμικού  παρέχονται  μια 
σειρά  λειτουργίες  οι  οποίες  είναι  δυνατό  να  χρησιμοποιηθούν  ώστε  να  σχεδιαστούν  από  το 
δάσκαλο  και  στη  συνέχεια  να  πραγματοποιηθούν  από  τους  μαθητές  διερευνητικού  τύπου 
δραστηριότητες.  
 
  Στην παρούσα εργασία και στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται βασικές προδιαγραφές 
ποιότητας  εκπαιδευτικού  λογισμικού  με  τη  χρήση  του  οποίου  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν 
δραστηριότητες με βάση τις σύγχρονες κοινωνικές και εποικοδομιστικές θεωρήσεις για τη γνώση 
και τη μάθηση. Ως παράδειγμα εκπαιδευτικού λογισμικού χρησιμοποιείται το πολύ γνωστό Cabri‐
Geometry  II  του οποίου και παρουσιάζονται οι βασικές δυνατότητες. Ακολουθεί η παρουσίαση 
βασικών  προδιαγραφών  σχεδιασμού  διερευνητικών  δραστηριοτήτων  για  τη  γεωμετρία  και 
δίνονται παραδείγματα δραστηριοτήτων τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη χρήση 
των εργαλείων του Cabri‐Geometry II. 
  
  Στη  συνέχεια  ακολουθεί  η  παρουσίαση  των  προβληματισμών  εκπαιδευτικών  της  Α/μιας 
εκπαίδευσης προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό λογισμικό στην τάξη 
τους για την πραγματοποίηση διερευνητικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία και τη μάθηση της 
γεωμετρίας.  Ακόμη  παρουσιάζονται  τα  βήματα  της  εξελικτικής  διαδικασίας  των  εκπαιδευτικών 
αυτών στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για τη μάθηση γεωμετρικών εννοιών. Μια τέτοια μελέτη 
δεν έχει ακόμη αναφερθεί από ερευνητές.  
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
  Με  βάση  μια  σειρά  ερευνών  ένα  κατάλληλο  εκπαιδευτικό  λογισμικό  για  τη  μάθηση  θα 
πρέπει να δίνει ευκαιρίες στο μαθητή να:  
 
είναι ενεργητικός 
εκφράζει τις ατομικές και ενδοατομικές του διαφορές στη μάθηση 
αναστοχάζεται 
κατασκευάζει γνώση και όχι να είναι κύρια θεατής πληροφοριών 
αυτοδιορθώνεται 
κάνει διερευνήσεις 
διατυπώνει υποθέσεις, γενικεύσεις, συμπεράσματα 
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  Με πιο τεχνικούς όρους ένα κατάλληλο για μάθηση εκπαιδευτικό λογισμικό θα πρέπει να 
διαθέτει:  
 
υψηλού βαθμού αλληλεπιδραστικότητα 
άμεση διαχείριση μαθηματικών αντικειμένων 
εικονική ανατροφοδότηση 
αριθμητική ανατροφοδότηση 
ποικιλία εργαλείων για εννοιολoγική κατασκευή μαθηματικών εννοιών 
εργαλεία κυμαινόμενης διαφάνειας για επίλυση ποικιλίας σημαντικών προβλημάτων 
πολλαπλά  αναπαραστασιακά  συστήματα  (εικονικά,  γραφικές  παραστάσεις,  πινακοποίηση, 
εξισώσεις, υπολογισμοί) 
εργαλεία βοήθειας 
επεκτασιμότητα 
 
TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CABRI‐GEOMETRY ΙΙ 
 
  Το  πρόγραμμα  Cabri  Geometry  II  αποτελεί  ένα  περιβάλλον  λογισμικού  το  οποίο  δεν 
περιορίζεται  στο  να  υποστηρίξει  απλά  μια  εναλλακτική  διδασκαλία  με  τη  χρήση  υπολογιστή, 
αλλά υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας διερευνητικής προσέγγισης στη διδασκαλία και τη μάθηση 
της  Γεωμετρίας  .  Αποτελείται  από  ένα  πακέτο  ισχυρών  και  προσεκτικά  κατασκευασμένων 
υπολογιστικών  εργαλείων  για  τη  δημιουργία  Γεωμετρικών  δραστηριοτήτων  και  εφαρμογών,    η 
λειτουργία  του  οποίου  βασίζεται  στην  αμφίδρομη  σχέση  με  το  χρήστη.  Επιτρέπει  τόσο  την 
κατασκευή όσο  και  τη  μελέτη  γεωμετρικών αντικειμένων,  δίνοντας με αυτό  τον  τρόπο  κίνητρα 
στο μαθητή προκειμένου να επεκτείνει τις αναζητήσεις του στο χώρο της Γεωμετρίας.  
 
          Το πρόγραμμα Cabri Geometry II , δημιουργήθηκε από τους Jean – Marie Laborde και Frank 
Bellemain   στο  Institut d’  Informatique et Mathematiques Appliquees de Grenoble  (IMAG)  ,  ένα 
ερευνητικό  εργαστήριο  στο  Πανεπιστήμιο  Joseph  Fourier  στη  Grenoble  της  Γαλλίας  ,  σε 
συνεργασία με το Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) καθώς και με την εταιρεία 
Texas Instruments. Το πρόγραμμα Cabri ΙΙ δημιουργήθηκε από ομάδα επιστημόνων που ανήκουν 
στο  χώρο  της  πληροφορικής,  των  μαθηματικών  όπως  και  της  διδακτικής  των  μαθηματικών  με 
στόχο να προσφέρει  μια νέα δυναμική προσέγγιση στη μάθηση της Γεωμετρίας. 
 
  Το  πρόγραμμα  Cabri  διαθέτει  κάποια  βασικά  πλεονεκτήματα  σε  σύγκριση  με  άλλα 
προγράμματα διδασκαλίας των Μαθηματικών και ιδιαίτερα της Γεωμετρίας. Πιο συγκεκριμένα : 
 
  Πρόκειται για ένα περιβάλλον το οποίο διαθέτει στοιχεία υψηλής αλληλεπίδρασης. 
 
  Αποτελεί  ένα  δυναμικό  περιβάλλον  μάθησης  από  την  άποψη  του  ότι  οι    μορφές  των 
σχημάτων δύνανται να μεταβάλλονται ενώ ορισμένες  ιδιότητές τους παραμένουν αμετάβλητες. 
Πιο  συγκεκριμένα,  ο  δυναμικός  χαρακτήρας  του  περιβάλλοντος  αφορά  στη  δυνατότητα 
εμφάνισης  στην  οθόνη  του  υπολογιστή  μιας  απειρίας  ψηφιακών  γραφικών  αναπαραστάσεων 
μιας  γεωμετρικής  κατασκευής  που  δημιουργείται  από  το  συνδυασμό  απλών  στοιχειωδών 
κατασκευών  που  υπάρχουν  στο  περιβάλλον  διεπαφής  (interface)  του  μικρόκοσμου.  Η  απειρία 
αυτών  των  σχημάτων  αποτελεί  μια  κλάση  ισοδυναμίας  σχημάτων  τα  οποία  έχουν  ορισμένες 
κοινές  ιδιότητες.  Εκπρόσωπο αυτής  της  κλάσης αποτελεί  κάθε σχήμα  το οποίο κατασκευάζεται 
στην οθόνη του υπολογιστή. Κάθε σχήμα είναι άμεσα διαχειρίσιμο από το μαθητή με χρήση του 
"συρσίματος"  (dragging),  το  οποίο  είναι  διαθέσιμο  από  το  πρόγραμμα.  Μέσω  της  άμεσης 
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διαχείρισης μια απειρία σχημάτων με κοινές  ιδιότητες είναι δυνατό να απεικονίζονται γραφικά 
στην  οθόνη  του  υπολογιστή  δίνοντας  την  ευκαιρία  στο  μαθητή  την  ευκαιρία  να  κατασκευάσει 
αφηρημένες έννοιες που αφορούν σε αυτές τις ιδιότητες (Laborde, 1990).  
 
  Οι ενέργειες του μαθητή συνοδεύονται στην πλειοψηφία τους από γραφική (εικονική) αλλά 
και  αριθμητική  ανατροφοδότηση.  Ο  ρόλος  της  εικόνας  έχει  αναφερθεί  ως  υποστηρικτικός  στη 
δημιουργία νοερών εικόνων οι οποίες θεωρούνται ότι αποτελούν βασικό στοιχείο  της νοητικής 
ανάπτυξης  του  ατόμου  (Sutherland,  1995).  Ειδικότερα,  επισημαίνεται  η  αλληλεπίδραση  της 
εικόνας με την έννοια στην ανάπτυξη της γεωμετρικής λογικής (Mariotti, 1995). 
 
  Το  πρόγραμμα  Cabri  ΙΙ  αποτελεί  ένα  ανοικτό  περιβάλλον  μάθησης  το  οποίο  διαθέτει 
εργαλεία  στο  μαθητή  προκειμένου  να  μπορεί  να  επιλύει  μια  ποικιλία  από  γεωμετρικά 
προβλήματα.  Η  σημασία  της  επίλυσης  προβλημάτων  στην  ανάπτυξη  της  μαθηματικής  σκέψης 
των παιδιών έχει αναφερθεί (von Glasersfeld, 1987). 
 
  Η δυνατότητα του περιβάλλοντος να καταγράφει βήμα‐βήμα το ιστορικό των ενεργειών του 
χρήστη  αποτελεί  ένα  επιπλέον  ισχυρό  εργαλείο  για  το  δάσκαλο,  το  μαθητή  αλλά  και  τον 
ερευνητή,  προκειμένου  να  βγάλουν  συμπεράσματα  για  τη  διαδικασία  της  μάθησης  η  οποία 
πιθανό  συντελέστηκε  σε  αυτό  το  περιβάλλον  και  ως  εκ  τούτου  δίνει  νέες  δυνατότητες 
διαμεσολάβησης μεταξύ δάσκαλου και μαθητή (Mariotti & Bussi, 1998). 
 
  Το περιβάλλον Cabri ΙΙ λόγω της ανοικτότητάς του μπορεί να υποστηρίξει τη διεπιστημονική 
προσέγγιση στη μάθηση της Γεωμετρίας. Η σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης όπως και 
γενικότερα  του  πλαισίου  συμφραζομένων  στο  οποίο  συντελείται  η  μάθηση  έχει  αναφερθεί 
(Clements, 1989; Noss & Hoyles, 1992). 
 
  Στο περιβάλλον Cabri ΙΙ είναι δυνατό ο μαθητής να προσεγγίζει γεωμετρικά θέματα με έναν 
ποιοτικό τρόπο δηλαδή χωρίς τη χρήση αριθμών. Αυτή η δυνατότητα τον βοηθά να προσεγγίσει 
αρχικά τις έννοιες ποιοτικά και στη συνέχεια να προχωρήσει σε πιο ποσοτικές προσεγγίσεις. 
 
  Το  περιβάλλον  Cabri  ΙΙ  χωρίς  να  διαθέτει  ένα  σύστημα  ελέγχου  της  ορθότητας  των 
απαντήσεων  του  μαθητή  του  παρέχει  εργαλεία  (εικονική  και  αριθμητική  ανατροφοδότηση)  τα 
οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για αυτοδιόρθωση. 
 
  Το  πρόγραμμα  Cabri  ΙΙ  δεν  απομένει  στατικό  περιβάλλον  αλλά  μπορεί  να  εξελίσσεται 
παράλληλα με το χρήστη. Η εξέλιξη αυτή είναι δυνατή μέσα από τη δημιουργία νέων λειτουργιών 
(μακροκατασκευών) η οποία δίνει στο περιβάλλον μια δυναμική διάσταση διότι  το εμπλουτίζει 
κάθε φορά με νέα εργαλεία τα οποία κατασκευάζονται από το χρήστη (δάσκαλο ή/και μαθητή). 
Τα  εργαλεία  αυτά  μπορούν  να  τοποθετούνται  μόνιμα  ως  νέες  δυνατότητες  στο  περιβάλλον 
διεπαφής  του  μικρόκοσμου.  Με  τις  λειτουργίες  αυτές  μπορεί  να  υλοποιείται  μια  μαθηματική 
γεωμετρική  κατασκευή  αυτόματα,  όπως  για  παράδειγμα  η  διάμεσος  ή  η  τομή  των  υψών  ενός 
τριγώνου. Αυτή η κατασκευή φυλάσσεται από τον υπολογιστή ως μια γενική διαδικασία η οποία 
μπορεί να επαναλαμβάνεται σε άλλα σχήματα του ίδιου τύπου με τα αρχικά. 
 
  H  «διερεύνηση  ιδιοτήτων»  που  διαθέτει  το  πρόγραμμα  Cabri  ΙΙ  επιτρέπει  τη  λύση 
προβλημάτων, οι οποίες βασίζονται στα πέντε Ευκλείδεια αξιώματα . 
   
  Το  πρόγραμμα  επιτρέπει  στο  δάσκαλο  να  αποφασίσει  την  κατάλληλη  διάταξη  των 
περιεχομένων, έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο τα σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή εργαλεία . 
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  Τα  εργαλεία  τα  οποία  παρέχονται  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων  για  τη  μάθηση  γεωμετρικών  εννοιών  σε  όλο  το  εύρος  του  αναλυτικού 
προγράμματος του Δημοτικού σχολείου.  
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
 
  Παρακάτω παρατίθενται βασικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά  τη 
σχεδίαση διερευνητικών δραστηριοτήτων: 
 
ο επιστημονικός ορισμός του προς μάθηση αντικειμένου 
με ποιες βασικές δραστηριότητες μπορεί να δομηθεί το αντικείμενο μάθησης 
πως οι μαθητές μαθαίνουν το μαθησιακό αντικείμενο 
πιο είναι το προφίλ των μαθητών 
πως θα  αναπτύσσεται εσωτερικό κίνητρο στο μαθητή (δραστηριότητες από την  καθημερινή ζωή, 
παιχνίδια, να δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να μελετά τα δικά του αντικείμενα) 
πως θα ενθαρρύνουν το μαθητή να: 
μπαίνει στη θέση του ερευνητή 
εκφράσει τις ατομικές και ενδοατομικές του διαφορές στη μάθηση 
εξελίσσεται 
αυτoδιορθώνεται 
επαληθεύει εικασίες 
επαληθεύει σχέσεις 
συνεργάζεται 
πως  θα  δίνουν  δυνατότητες  στο  μαθητή  να  εκμεταλλευτεί  τις  δυνατότητες  του  εκπαιδευτικού 
λογισμικού όπως : 
αλληλεπιδραστικότητα  
άμεση διαχείριση μαθηματικών αντικειμένων 
εικονική ανατροφοδότηση,  
εμφάνιση ίχνους 
αριθμητική ανατροφοδότηση 
ποικιλία εργαλείων για εννοιολογική κατασκευή διαφόρων μαθηματικών εννοιών 
εργαλεία κυμαινόμενης διαφάνειας για επίλυση ποικιλίας σημαντικών προβλημάτων 
πολλαπλά αναπαραστασιακά συστήματα (γραφικά, πινακοποίηση, εξισώσεις, υπολογισμοί) 
εργαλεία βοήθειας 
επεκτασιμότητα 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
CABRI‐GEOMETRY ΙΙ 
 
  Παρακάτω παρατίθενται 5 βασικοί τύποι δραστηριοτήτων που μπορούν να σχεδιαστούν και 
να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια των λειτουργιών του Cabri‐Geometry II : 
 
  1α.    Διατύπωσης  εικασίας  με  βάση  την  μεταβαλλόμενη  εικόνα.  Για  παράδειγμα  εάν  ο 
μαθητής  σχεδιάσει  ένα  τρίγωνο  και  τα  ύψη  του  και  σύρει  τις  κορυφές  του  στην  οθόνη  του 
υπολογιστή μπορεί να διατυπώσει  την εικασία ότι και  τα τρία ύψη τέμνονται σε ένα σημείο το 
οποίο  είναι  εσωτερικό  του  τριγώνου  στο  οξυγώνιο  τρίγωνο,  εξωτερικό  του  τριγώνου  στο 
αμβλυγώνιο και πάνω στην ορθή γωνία στο ορθογώνιο τρίγωνο. 
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  1β.    Διατύπωσης  εικασίας  με  βάση  τα  μεταβαλλόμενα  αριθμητικά  δεδομένα  Για 
παράδειγμα εάν ο μαθητής σχεδιάσει  ένα  τρίγωνο και μετρήσει  το  εμβαδόν και  την περίμετρό 
του  και  στη  συνέχεια  σύρει  τις  κορυφές  του  τριγώνου  στην  οθόνη  του  υπολογιστή  μπορεί  να 
διατυπώσει την εικασία ότι η περίμετρος και το εμβαδόν αποτελούν διαφορετικές έννοιες. 
 
  2α.    Επαλήθευσης  εικασίας  με  βάση  την  μεταβαλλόμενη  εικόνα.  Για  παράδειγμα  εάν  ο 
μαθητής  υποθέτει  ότι  οι  διάμεσοι  ενός  τριγώνου  ενδεχομένως  να  τέμνονται  στο  ίδιο  σημείο 
μπορεί να σχεδιάσει ένα τρίγωνο και τις διαμέσους του και στη συνέχεια να σύρει τις κορυφές 
του  τριγώνου  στην  οθόνη  του  υπολογιστή  οπότε  θα  επαληθεύσει  την  υπόθεσή  του  με  μια 
απειρία εμπειρικών εικονικών δεδομένων. 
 
  2β.    Επαλήθευσης  εικασίας  με  βάση  τα  μεταβαλλόμενα  αριθμητικά  δεδομένα.  Για 
παράδειγμα εάν ο μαθητής κατασκευάσει δύο κατακορυφήν γωνίες και υποθέτει ότι είναι  ίσες 
(με  το μάτι)  μπορεί  να επαληθεύσει  την  εικασία  του μετρώντας αυτές  τις δύο  γωνίες  για  κάθε 
θέση των δύο τεμνομένων ευθειών. 
Επαλήθευσης  σχέσης  με  βάση  τα  μεταβαλλόμενα  αριθμητικά  δεδομένα  σε  συνδυασμό  με  την 
μεταβαλλόμενη  εικόνα.  Για  παράδειγμα  εάν  ο  μαθητής  γνωρίζει  ότι  το  άθροισμα  των  γωνιών 
ενός τριγώνου είναι 180 μοίρες μπορεί να το επαληθεύσει σχεδιάζοντας ένα τρίγωνο, μετρώντας 
τις γωνίες του, υπολογίζοντας το άθροισμά τους και στη συνέχεια πινακοποιώντας τις τιμές των 
γωνιών  και  του  αθροίσματός  τους  ενώ  μεταβάλλει  τη  μορφή  του  τριγώνου  στην  οθόνη  του 
υπολογιστή. 
 
  Μαύρο κουτί‐αιτιολόγηση του τι συμβαίνει σε μια γεωμετρική κατασκευή. Για παράδειγμα 
ο  μαθητής  μπορεί  να  προβληματιστεί  προκειμένου  να  αιτιολογήσει  το  γιατί  όταν  μετρήσει 
αυτόματα  την  επιφάνεια  δύο  ή/και  περισσοτέρων  τριγώνων  με  κοινή  βάση  και  των  οποίων  η 
κορυφή βρίσκεται σε μια ευθεία παράλληλη προς τη βάση αυτή έχουν το ίδιο εμβαδόν.  
 
  Πολλαπλών επιλύσεων.  Για παράδειγμα ο μαθητής μπορεί  να προσπαθήσει  να σχεδιάσει 
ισεμβαδικά  τρίγωνα  χρησιμοποιώντας  το  πλέγμα,  τους  τύπους  υπολογισμού,  το  σύρσυμο  των 
κορυφών του τριγώνου στην οθόνη του υπολογιστή, την αντιγραφή και επικόλληση κ.α. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ Α/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ CABRI‐GEOMETRY II ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ 
 
  Στα  πλαίσια  επιμορφωτικών  συναντήσεων  (25  ώρες),  με  15  εκπαιδευτικούς  της  Α/μιας 
εκπαίδευσης  (ΠΕΚ)  παρουσιάστηκαν  οι  δυνατότητες  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  Cabri‐
Geometry II μέσα από δραστηριότητες τις οποίες και αυτοί πραγματοποιούσαν σε υπολογιστές. Η 
πλειοψηφεία των εκπαιδευτικών που δοκίμασαν το πρόγραμμα ενθουσιάστηκαν και εξέφρασαν 
ενδιαφέρον για να το χρησιμοποιήσουν στην τάξη τους.  Βασικοί προβληματισμοί και δυσκολίες 
που  εξέφρασαν  αφορούν  στην:  α)  έλλειψη  της  απαραίτητης  υποδομής,  β)  έλλειψη  έτοιμων 
δραστηριοτήτων,  γ)  δυσκολία  διαχείρισης  μιας  τάξης  εργαστηρίου,  δ)  αναγκαιότητα 
επιμόρφωσής τους στις ΝΤ, ε) στην ύπαρξη προσωπικού υπολογιστή. 
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί έως ότου μπορέσουν να κατασκευάσουν μόνοι τους δραστηριότητες 
πέρασαν από τα παρακάτω στάδια: α) φόβος και δισταγμός μήπως δεν τα καταφέρουν λόγω του 
ότι  δεν  είναι  μαθηματικοί,  β)  εξοικείωση  με  βασικές  λειτουργίες  (ευθείες,  σχήματα),  γ) 
σχεδιασμός  δραστηριοτήτων  με  χρήση  του  Cabri  ως  εργαλείου  σχεδίασης  (εύκολη  κατασκευή 
σχημάτων,  χρώματα),  δ)  σχεδιασμός  διερευνητικών  δραστηριοτήτων  (με  καθοδήγηση  του 
επιμορφωτή),  ε)  αυτενέργεια  στο  σχεδιασμό  διερευνητικών  δραστηριοτήτων,  στ)  δοκιμή  στην 
τάξη και ενθουσιασμός από την θετική αντιμετώπιση των μαθητών.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
  Στην  παρούσα  έρευνα  παρουσιάστηκαν  βασικές  προδιαγραφές  ποιότητας  εκπαιδευτικού 
λογισμικού  για  τη  μάθηση  των  μαθηματικών  σύμφωνα  με  τις  σύγχρονες  κοινωνικές  και 
εποικοδομιστικές θεωρήσεις για  την κατασκευή της γνώσης. Ως παράδειγμα παρουσιάστηκε το 
εκπαιδευτικό λογισμικό Cabri‐Geometry  II.  Επιπλέον,  διατυπώθηκαν βασικές προδιαγραφές  για 
σχεδιασμό  δραστηριοτήτων  με  τη  χρήση  εκπαιδευτικού  λογισμικού  και  παρουσιάστηκαν  5 
βασικές  κατηγορίες  δραστηριοτήτων  που  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν  με  τη  χρήση  του 
εκπαιδευτικού  λογισμικού  Cabri‐Geometry  II.  Στη  συνέχεια  παρουσιάστηκαν  πρωταρχικές 
δυσκολίες  εκπαιδευτικών  της  Α/μιας  εκπ/σης  για  την  ένταξη  του  παραπάνω  λογισμικού  στη 
διδακτική τους πράξη. Τέλος παρουσιάστηκαν τα βήματα της εξέλιξης των εκπαιδευτικών αυτών 
έως  να  φτάσουν  στο  σημείο  να  δουλεύουν  μόνοι  τους  με  το  πρόγραμμα  και  να  σχεδιάζουν 
δραστηριότητες διερευνητικού τύπου. 
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Εφαρμογή  της  τεχνολογίας  των  γεωγραφικών  συστημάτων  πληροφοριών  (GIS),  στη 
διδασκαλία των μαθημάτων γεωγραφίας, γεωλογίας, περιβάλλοντος και ιστορίας. 
 
Βασιλόπουλος, Α., Ευελπίδου, Ν., Κομιανού, Α., Δεληγιαννάκης, Γ., Γιωτίτσας, Ηλ. 
Εργαστήριο Τηλεανίχνευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
 
Περίληψη 
 
  Αντικείμενο  της  εργασίας  αυτής  είναι  η  παρουσίαση  μίας  νέας  μεθόδου  σχετικά  με  τη 
διδασκαλία  των  μαθημάτων  Γεωγραφίας,  Γεωλογίας,  Περιβάλλοντος  και  Ιστορίας,  μέσω  ενός 
δικτυακού  Γεωγραφικού  Συστήματος  Πληροφοριών.  Μέσω  της  προτεινόμενης  μεθόδου  οι 
υψηλού επιπέδου μαθητές / φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν περισσότερο από 
ό,τι θα μπορούσαν μέσω της πεπερασμένης ύλης των έντυπων αντίστοιχων βιβλίων, παρέχοντας 
διαφορετικό επίπεδο γνώσεων και εξάσκησης που θα εξαρτάται αποκλειστικά από την ικανότητα 
και  το  ενδιαφέρον  του  εκπαιδευόμενου.  Ταυτόχρονα  θα  υπάρχει  η  αντίστοιχη  εξάσκηση  στη 
χρήση  της  τεχνολογίας  των  GIS  τα  οποία  κερδίζουν  ολοένα  και  περισσότερο  έδαφος  σε  ένα 
πλήθος επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 
 
  Σημαντική  είναι  η  αναβάθμιση  του  γενικού  πλαισίου  του  εκπαιδευτικού  ο  οποίος  θα 
αναλάβει  κυρίως  τον  ρόλο  της  καθοδήγησης  των  εκπαιδευόμενων  στην  εξερεύνηση  των 
προσφερόμενων  γνώσεων,  αλλά  και  των  δυνατοτήτων  γεωγραφικής  ανάλυσης  γεωγραφικών, 
ιστορικών, γεωλογικών, περιβαλλοντικών κ.ά. επιστημονικών στοιχείων, δίνοντας εναύσματα για 
την καλύτερη διαδραστική χρήση του συστήματος. 
 
  Επίσης, θα είναι απλή η εισαγωγή νέων θεματικών ενοτήτων στην ύλη, καθώς επίσης και η 
τροποποίηση της υφιστάμενης. Η διδακτέα ύλη θα είναι παραστατικότερη από ό,τι στην έντυπη 
μορφή,  δεδομένου  ότι  είναι  δυνατή  η  απεικόνιση  των  περιγραφόμενων  γεγονότων  μέσω 
έγχρωμων  χαρτών,  γεγονός  που  θα  ενισχύσει  και  τις  γνώσεις  των  εκπαιδευόμενων  στη 
γεωγραφία.  Κάθε  γεωγραφικό  αντικείμενο  θα  είναι  συνδεδεμένο  με  μία  περιγραφική  βάση 
πληροφοριών  στην  οποία  θα  περιέχονται  εικόνες,  άλλα  σχετικά  site  ή  ακόμη  και  video.  Ο 
εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να δημιουργήσει τους δικούς του θεματικούς χάρτες ανάλογα 
με  τις  πληροφορίες  που  θα  επιλέξει,  με  αποτέλεσμα  την  ευκολότερη  εκμάθηση  των  στοιχείων 
του εκάστοτε μαθήματος.  
 
  Ένα τέτοιο σύστημα θα έχει ως αποτέλεσμα, μαθήματα όπως η γεωγραφία, η γεωλογία, το 
περιβάλλον και η ιστορία, να έλκουν την αγάπη και το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για να 
προχωρήσουν  στην  εκμάθηση  περισσότερων  πληροφοριών  από  αυτές  που  ορίζονται  από  την 
διδακτέα ύλη,  να τους εντυπωθούν οι γνώσεις αυτές, αφού θα δίνονται πλέον με παραστατικό 
τρόπο  και  να  εξοικειωθούν  με  τα  Γεωγραφικά  Συστήματα  Πληροφοριών  που  αποτελούν 
σημαντικό  εργαλείο  καταχώρισης,  ανάλυσης  και  παρουσίασης  δεδομένων  σε  ποικίλους 
επιστημονικούς και μη τομείς της κοινωνίας.  
 
  Τέλος, θα οδηγήσει στην εξοικείωση των χρηστών με χαρτογραφικά χαρακτηριστικά όπως 
για παράδειγμα η κλίμακα παρουσίασης των χαρτών, οι γεωγραφικές συντεταγμένες, η μέτρηση 
αποστάσεων και η ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων. 
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Λέξεις – κλειδιά 
Εκπαίδευση, Μέθοδος διδασκαλίας, Δικτυακή GIS Εφαρμογή, Γεωγραφία, Γεωλογία, Περιβάλλον, 
Ιστορία, WebGIS, MapXtreme. 
 
 
Εισαγωγή 
 
  Η  εργασία  αυτή  παρουσιάζει  μία  σύγχρονη  μέθοδο  για  τη  διδασκαλία  γνωστικών 
αντικειμένων  που  εμπεριέχουν  την  έννοια  της  γεωγραφικής  πληροφορίας.  Η  μέθοδος  αυτή 
βρίσκει  εφαρμογή  σε  όλους  τους  τομείς  του  εκπαιδευτικού  συστήματος,  πλεονεκτώντας  σε 
επίπεδο  εκπαιδευομένου στο μεγάλο βαθμό  διαδραστικότητας,  στην  παραστατικότητα  και  στη 
δυναμική  του  περιβάλλοντος  εκπαίδευσης,  ενώ  σε  επίπεδο  εκπαιδευτή  και  εκπαιδευτικού 
ιδρύματος  στην  εύκολη διαχείριση  εφαρμογής  και  δεδομένων,  στο  χαμηλό  κόστος  λειτουργίας 
και συντήρησης, και στη δυνατότητα άμεσης αυξομείωσης του αριθμού των τελικών χρηστών της 
εφαρμογής. 
 
  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  την  εφαρμογή WebGIS,  η  οποία  αναπτύχθηκε  σε  περιβάλλον 
MapXtreme και είναι πλήρως λειτουργική σε δικτυακό περιβάλλον (internet / intranet) (Cox., B.J., 
1986, Meyer, B., 1988, Samet, H., 1990). Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επίπεδα πληροφορίας, 
η εφαρμογή μπορεί να προσαρμοστεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες πολλών ομάδων, όπως είναι τα 
σχολεία, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα ΚΕΚ, τα ΙΕΚ, κ.ά. 
 
Case study 
 
  Προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές – και εν μέρει οι ερευνητικές – ανάγκες του 
Εργαστηρίου  Τηλεανίχνευσης,  στο  Τμήμα  Γεωλογίας  και  Γεωπεριβάλλοντος  του  Εθνικού  και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή WebGIS.  
 
  Η  πρωταρχική  ανάγκη  ήταν  να  καλυφθεί  η  ύλη  του  γνωστικού  αντικειμένου  των 
Γεωγραφικών  Συστημάτων  Πληροφοριών  με  έμφαση  στις  Γεωεπιστήμες,  στους  τριτοετείς 
φοιτητές του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω όρους: 
 
Διαδραστικότητα μεταξύ φοιτητών και εφαρμογής, 
Εκπαίδευση μεγάλου αριθμού φοιτητών με την ίδια άδεια χρήσης, 
Κεντρική διαχείριση του περιβάλλοντος άσκησης των φοιτητών, 
Κεντρική διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων, 
Δυνατότητα πολύπλευρης παρουσίασης – ανάλυσης των γεωγραφικών δεδομένων, 
 
 
 
Εικ. 1: Επιλογή διαφόρων τύπων δεδομένων στην εφαρμογή WebGIS 
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Δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής, ακόμα και από το σπίτι των φοιτητών. 
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  Για  το  σκοπό  αυτό,  εγκαταστάθηκε  στον  κεντρικό  web  server  του  Εργαστηρίου 
Τηλεανίχνευσης  ο  map  server  (mapxtreme)  και  η  εφαρμογή  WebGIS,  έτσι  ώστε  να  είναι 
προσβάσιμη μέσω του τοπικού δικτύου (intranet), αλλά και του διαδικτύου (internet). 
 
  Τα ψηφιακά δεδομένα αφορούσαν σε τρεις μεγάλες ομάδες, οι οποίες ήταν προσβάσιμες 
από  όλους  τους  φοιτητές,  μπορούσαν  όμως  να  αποτελέσουν  και  αυτόνομα  τμήματα  της 
εκπαίδευσης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών.  
Αναλυτικότερα, στο map server ενσωματώθηκαν: 
 
Διοικητικά  και  συγκοινωνιακά  δεδομένα,  όπως  είναι  τα  όρια  Δήμων  και  Κοινοτήτων  (πριν  και 
μετά το σχέδιο Καποδίστριας), οι θέσεις των οικισμών, το οδικό δίκτυο (εθνικό, επαρχιακό, κλπ), 
το σιδηροδρομικό δίκτυο, κ.ά..  
 
Περιβαλλοντικά δεδομένα:  Ενδεικτικά αναφέρουμε τις  χρήσεις γης,  το υδρογραφικό δίκτυο,  τις 
λίμνες, τις ζώνες προστασίας χλωρίδας / πανίδας, τις ζώνες εκδήλωσης πυρκαϊών και τις πηγές. 
 
Γεωλογικά  δεδομένα:  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  τους  γεωλογικούς  σχηματισμούς,  τους 
λιθολογικούς σχηματισμούς, τις τεκτονικές γραμμές και την ηφαιστειακή δραστηριότητα. 
 
Ιστορικά δεδομένα: Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα σύνορα των χωρών ανάλογα με την 
ιστορική  περίοδο,  τα  διοικητικά  όρια  εντός  της  Ελλάδας,  τις  πόλεις  και  τους  οικισμούς,  τις 
ιστορικές περιοχές  ‐ μνημεία,  τους  εμπορικούς σταθμούς και  τους  εμπορικούς δρόμους και  τις 
θέσεις ιστορικών γεγονότων (π.χ. θέσεις μαχών και ναυμαχιών). 
 
  Ο εξοπλισμός που χρειάστηκε, εκτός από τον web server και τα απαραίτητα λογισμικά που 
εγκαταστάθηκαν σε αυτόν, ήταν οι σταθμοί εργασίας των φοιτητών. Οι σταθμοί εργασίας είχαν 
πρόσβαση στον map server μέσω του τοπικού δικτύου ταχύτητας 100Mbps, κάνοντας χρήση ενός 
απλού web browser (π.χ. Internet Explorer, Netscape Communicator, κλπ). Επίσης, στο map server 
είχαν  πρόσβαση  μέσω  της domain  address  όλοι  όσοι  είχαν  μία  σύνδεση  με  το  διαδίκτυο,  έτσι 
ώστε οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή από το σπίτι τους. 
 
  Η εφαρμογή WebGIS χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για ολόκληρο το εξάμηνο, τόσο 
στο  επίπεδο  εξοικείωσης  των  φοιτητών  με  τη  λογική  των  Γεωγραφικών  Συστημάτων 
Πληροφοριών, όσο και στο επίπεδο της εφαρμοσμένης διαχείρισης των γεωγραφικών δεδομένων 
(Gournellos et.al., 1999). 
 
 
 
 
 
Ανάλυση της εφαρμογής ‐ Χαρακτηριστικά 
 
  Η WebGIS  εφαρμογή  έχει  αναπτυχθεί  με  τη  χρήση  της  τεχνολογίας MapXtreme  και  των 
γλωσσών  προγραμματισμού HahtSite, Visual Basic  (Rod  Stephens,  1997)  και  Java.  Η  εφαρμογή 
βασίζεται στην ύπαρξη ενός web  server,  ικανού να διαχειρίζεται δυναμικές σελίδες,  καθώς  και 
στην  ύπαρξη  των  κατάλληλων,  για  τις  εκάστοτε  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  ψηφιακών  δεδομένων 
(Βασιλόπουλος κ.ά., 2001). 
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Όλες  οι  ιστοσελίδες,  καθώς  και  τα GIS  δεδομένα  βρίσκονται  σε  έναν  κεντρικό  διακομιστή.  Οι 
χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω ενός κοινού browser  (π.χ.  Internet 
Explorer), που διατίθεται στον υπολογιστή τους. Κάθε φορά που ένας χρήστης συνδέεται στο web 
server  ζητώντας  μία  λειτουργία  της  WebGIS  εφαρμογής,  γίνεται  αυτόματη  μεταφορά  του 
αιτήματος στον map  server. Ο map  server  αναλαμβάνει  να συνδέσει  την  IP  του  χρήστη με  ένα 
τμήμα  της  μνήμης  του  server,  κατασκευάζοντας  ένα  στιγμιότυπο  (user  instance)  ειδικά  για  το 
χρήστη αυτό. Με τον τρόπο αυτό, ο εκάστοτε χρήστης έχει ένα ξεχωριστό περιβάλλον εργασίας 
(ρυθμίσεις,  πληροφοριακά  επίπεδα,  αναλύσεις,  αναζητήσεις  κλπ)  χωρίς  να  συγχέεται  με  το 
περιβάλλον εργασίας άλλων χρηστών που κάνουν ταυτόχρονη χρήση της εφαρμογής.  
 
Εικ.2: Ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής 
 

 
 
  Για  το  αίτημα  (request)  καθενός  χρήστη  (π.χ.  μεγέθυνση  χάρτη,  αναζήτηση  στη  βάση 
δεδομένων,  τροποποίηση  μεγέθους  παραθύρου,  θεματική  χαρτογραφία,  κ.ά.)  η  WebGIS 
εφαρμογή  δημιουργεί  τις  αντίστοιχες  δυναμικές  ιστοσελίδες  (μέσω  του  web  interface  της 
HahtSite). Με  τον  τρόπο  αυτό  είναι  δυνατό  να  γίνεται  ταυτόχρονη  χρήση  της  εφαρμογής  από 
διαφορετικούς χρήστες, οι οποίοι μπορούν να επεξεργάζονται τα ίδια GIS δεδομένα, ζητώντας ο 
καθένας διαφορετικές αναλύσεις και παρουσιάσεις.  
 
  Τα GIS  δεδομένα  είναι  οργανωμένα  σε  επίπεδα  πληροφορίας  (information  layers),  όπως 
‘νομοί’,  ‘οικισμοί’,  οδικό  δίκτυο’,  κ.ά..  Κάθε  επίπεδο  πληροφορίας  περιέχει  χαρτογραφικά 
αντικείμενα (map objects) που μπορεί να είναι σημεία (π.χ. πόλεις), γραμμές (π.χ. σιδηροδρομικό 
δίκτυο),  ή  επιφάνειες  (π.χ.  δήμοι).  Κάθε  αντικείμενο  συνδέεται  με  ένα  record  της  εσωτερικής 
βάσης δεδομένων. Φυσικά παρέχεται και η δυνατότητα σύνδεσης των αντικειμένων του χάρτη με 
οποιαδήποτε εξωτερική βάση δεδομένων (π.χ. Oracle, Informix, κλπ). 
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  Μετά  τη  σύνδεσή  του  με  την WebGIS  εφαρμογή,  ο  χρήστης  μπορεί  να  επιλέξει  μεταξύ 
προεπιλεγμένων χαρτών (geosets) και στη συνέχεια να αφαιρέσει ή να προσθέσει πληροφοριακά 
επίπεδα,  να  αλλάξει  την  κλίμακα  παρατήρησης,  να  κάνει  αναζητήσεις,  κ.ο.κ..  Το  περιβάλλον 
λειτουργίας της WebGIS εφαρμογής αποτελείται από 2 κύρια τμήματα (Εικ.3): 
 
Εικ.3: Η www σελίδα του WebGIS 
 

 
 
 
   
  Το  κεντρικό  τμήμα  περιλαμβάνει  το  παράθυρο  χάρτη  (map  window),  στο  οποίο 
εμφανίζονται  τα  γεωγραφικά  επίπεδα  πληροφορίας  και  η  γραμμή  εργαλείων  του  χάρτη,  που 
περιέχει  τα  βασικά  εργαλεία  για  τη  διαχείριση  των  χαρτογραφικών  δεδομένων:  μετακίνηση, 
μεγέθυνση,  σμίκρυνση  του  χάρτη,  ανάκτηση  πληροφορίας  αντικειμένου  του  χάρτη,  μέτρηση 
αποστάσεων, πολλαπλή επιλογή χαρτογραφικών αντικειμένων, εμφάνιση ετικετών πληροφορίας, 
προεπισκόπιση  εκτύπωσης.  Επιπλέον,  στο  τμήμα  αυτό  βρίσκονται  τα  βασικά  κουμπιά  ελέγχου 
του παραθύρου χάρτη, που είναι η αρχικοποίηση (επιστροφή στον αρχικό χάρτη), η αποθήκευση 
(αποθήκευση της εικόνας του χάρτη), η αποστολή email (αποστολή της εικόνας του χάρτη μέσω 
email),  η  ανάκτηση  πληροφοριών  για  το  περιβάλλον  εργασίας,  η  βοήθεια  –  οδηγίες  για 
συγκεκριμένο  σημείο  της  εφαρμογής  (επιλεγμένου  από  το  χρήστη).  Ακόμα,  υπάρχει  η 
δυνατότητα  καθορισμού  κλίμακας  και  χάρτη  από  το  πλαίσιο  ορισμού  κλίμακας  (επιλογή 
προκαθορισμένης κλίμακας)  και  το πλαίσιο ορισμού geoset  (επιλογή προκαθορισμένου geoset) 
αντίστοιχα.  Επίσης  εμφανίζεται  η  κλίμακα  του  χάρτη  ως  απόσταση  από  το  ανατολικό  έως  το 
δυτικό όριο του χάρτη, σε km (Εικ.4). Τέλος, στο χάρτη μπορούν να γίνουν μετρήσεις αποστάσεων 
μεταξύ δύο ή περισσότερων σημείων,  τα αποτελέσματα  των οποίων  εμφανίζονται στο πλαίσιο 
μέτρησης απόστασης  (μεταξύ δύο σημείων) (Εικ.4), ή σε νέο παράθυρο μέσω του δεσμού  (link) 
‘αναλυτική απόσταση’ (εμφάνιση πολλαπλών διαδοχικών μετρήσεων). 
Εικ.4: Μέτρηση απόστασης 
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  Το  αριστερό  τμήμα  της  εφαρμογής,  περιέχει  διάφορες  λειτουργίες  διαχείρισης  των  GIS 
επιπέδων πληροφορίας καθώς και της βάσης δεδομένων αυτών. Υπάρχει το τμήμα γεωγραφικών 
αναζητήσεων, που περιλαμβάνει 4  ‘combo boxes’, από τα οποία μπορούν να γίνουν διαδοχικές 
αναζητήσεις  πληροφορίας  (π.χ.  επιλέγοντας  συγκεκριμένο  νομό  από  το  άνω  combo  box, 
εμφανίζονται  στα  κάτω  combo  boxes  οι  αντίστοιχες  πληροφορίες  που  αντιστοιχούν  σε  αυτόν, 
επιλέγοντας στη συνέχεια ένα δήμο στο επόμενο combo box, απομονώνονται στα κάτω combo 
boxes  οι  αντίστοιχες  πληροφορίες  για  αυτόν,  κ.ο.κ.).  Τα  combo  boxes  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν  συνδυαστικά  ή  μεμονωμένα.  Στο  χώρο  αυτό  λειτουργεί  και  ο  διαχειριστής 
επιπέδων  πληροφορίας,  μέσω  του  οποίου  εμφανίζονται  όλα  τα  επίπεδα  πληροφορίας  που 
φαίνονται  στο  παράθυρο  χάρτη.  Υπάρχει  η  δυνατότητα  να  καθοριστεί  αν  ένα  επίπεδο 
πληροφορίας θα  είναι ορατό,  επιλέξιμο,  αν θα  έχει  ετικέτα πληροφορίας.  Επιπλέον,  μπορεί  να 
γίνει  αφαίρεση  επιπέδου  πληροφορίας  ή  πρόσθεση  νέου.  Για  την  επισκόπηση  της  βάσης 
δεδομένων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δεσμός  (link)  ‘Βάση Δεδομένων’. Τέλος, από το τμήμα 
της θεματικής χαρτογραφίας καθίσταται δυνατή η δημιουργία ενός  ή περισσότερων θεματικών 
χαρτών  για  επιλεγμένο  /  επιλεγμένα  επίπεδα  πληροφορίας  (Εικ.5),  χρησιμοποιώντας  κάποιο 
πεδίο από τη βάση δεδομένων τους  (π.χ. όνομα νομού, πληθυσμός,  έκταση.  Το υπόμνημα που 
κατασκευάζεται για κάθε θεματικό χάρτη, εμφανίζεται στο δεξί τμήμα της εφαρμογής. 
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Εικ.5: Δημιουργία θεματικού χάρτη. 
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Συμπεράσματα 
 
  Η WebGIS  εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει ένα ευέλικτο περιβάλλον,  κάτω από το οποίο 
είναι  δυνατό  να  εκπαιδευτούν πολλές  ομάδες  ατόμων.  Ανάλογα με  τις  εκπαιδευτικές  ανάγκες, 
τροποποιείται το σύνολο των πληροφοριακών επιπέδων, ενώ για να διατηρείται το ενδιαφέρον 
των  εκπαιδευομένων,  η  εφαρμογή  παρέχει  αρκετές  πρόσθετες  δυνατότητες,  όπως  είναι  η 
αναζήτηση, η θεματική ανάλυση, η εκτύπωση – αποστολή με e‐mail των αποτελεσμάτων, κλπ. 
 
  Η  ενσωμάτωση  μίας  τέτοιας  μεθόδου  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  αναβαθμίζει  το  γενικό 
πλαίσιο  του  εκπαιδευτικού  συστήματος,  διατηρώντας  το  ενδιαφέρον  των  εκπαιδευόμενων 
αμείωτο, κάνοντας πολύ πιο παραστατικές πληροφορίες όπως είναι π.χ. οι μάχες και τα σύνορα 
των  χωρών,  ενώ  παράλληλα  συμβάλλει  και  στην  εξοικείωση  των  χρηστών  με  την  σύγχρονη 
τεχνολογία. 
 
  Η WebGIS εφαρμογή έχει ήδη δοκιμαστεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε πανεπιστημιακό επίπεδο 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών  και Πανεπιστήμιο Franche Compte),  ενώ στα άμεσα σχέδια  της ομάδας 
ανάπτυξης  είναι  η  εφαρμογή  της  σε  ένα  τμήμα  της  διδακτέας  ύλης  και  στο  επίπεδο  της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Από τη «Μούσα» στον «ΔΙΑ»  και στα «ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ». Αναπτύσσοντας εφαρμογές για 
την  υποστήριξη  σχολικών  μονάδων  που  βρίσκονται  σε  απομονωμένες  και  απομακρυσμένες 
περιοχές της Ελλάδος.  

 

Σοφοκλής Α. Σωτηρίου 

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελληνογερμανική Αγωγή  

Κωνσταντίνος Τσολακίδης 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Μιχαήλ Ορφανάκης 

 

 

Εισαγωγή 

 

  Τα  ολιγοθέσια  σχολεία  θεωρείται  ότι  παίζουν  καθοριστικό  ρόλο  όσον  αφορά  στην 
πρόσβαση  στη  βασική  εκπαίδευση  σε  όλες  τις  απομονωμένες  και  απομακρυσμένες  περιοχές. 
Δυστυχώς  στην  πράξη  τα  ολιγοθέσια  σχολεία  αποτελούν  μία  από  τις  πιο  εγκαταλελειμμένες 
δομές  του  εκπαιδευτικού  συστήματος.  Λόγω  των  γεωγραφικών  και  κοινωνικοοικονομικών 
ιδιομορφιών,  της  ελλιπούς  τεχνικής  υποδομής  και  του  προσωπικού,  τα  σχολεία  αυτά 
εξακολουθούν  να  λειτουργούν  στο  περιθώριο  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Τα  ολιγοθέσια 
σχολεία  αποτελούν  μέρος  της  εκπαιδευτικής  πραγματικότητας  και  στον  Ελληνικό  χώρο.  Στις 
απομονωμένες  περιοχές  της  νησιωτικής  και  της  ηπειρωτικής  χώρας  τα  ολιγοθέσια  σχολεία, 
θεωρητικά  τουλάχιστον,  δεν αποσκοπούν απλώς στο  να παρέχουν πρόσβαση στην  εκπαίδευση 
αλλά παράλληλα να παρέχουν και παιδεία υψηλής ποιότητας.  

 

  Την ίδια στιγμή στο προσκήνιο εμφανίζονται συνεχώς νέες τεχνολογίες, κυρίως αυτές στον 
τομέα  των  τηλεπικοινωνιών  (π.χ.  δορυφορικά  τηλεπικοινωνιακά  συστήματα,  δίκτυα  κινητής 
τηλεφωνίας GPRS, GSM κ.α) που παρέχουν προηγμένους και αξιόπιστους διαύλους επικοινωνίας 
σε οποιονδήποτε  τόπο ή χρόνο. Θα μπορούσαν άραγε οι νέες αυτές εφαρμογές να βελτιώσουν 
την παρούσα κατάσταση τον ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων και να αναβαθμίσουν τις συνθήκες 
εργασίας των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτές;  

 

  Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις προσπάθειες που σχεδιάζει και υλοποιεί το Τμήμα Έρευνας 
και  Ανάπτυξης  της  Ελληνογερμανικής  Αγωγής  και  το  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου  σε  συνεργασία  με 
πολλούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
που καλούνται  να φέρουν σε πέρας  το έργο  τους στα απομακρυσμένα και απομονωμένα μέρη 
της πατρίδας μας. 
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Η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα 
 
  Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες μικρών νησιών κυρίως στο Αιγαίο πέλαγος. Τα 
νησιά αυτά,  και  ιδίως εκείνα που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου πελάγους, 
είναι  αρκετά  απομακρυσμένα  από  την  ηπειρωτική  χώρα  αντιμετωπίζοντας  γεωγραφική 
απομόνωση.  Η  πυκνότητα  του  πληθυσμού  τους  είναι  ιδιαίτερα  χαμηλή  και  υπάρχουν  σοβαρά 
προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ τους αλλά κυρίως με την ενδοχώρα. Τα περισσότερα από 
τα σχολεία που βρίσκονται στα μικρά αυτά νησιά είναι ολιγοθέσια. Ο ρόλος που διαδραματίζουν 
για  τις  μικρές  αυτές  κοινωνίες  είναι  ζωτικής  σημασίας.  Τα  ολιγοθέσια  σχολεία  συμβαίνει  να 
αποτελούν  μια  πραγματικότητα  και  σε  όλες  σχεδόν  τις  ορεινές  ή  απομονωμένες  περιοχές  της 
ηπειρωτικής χώρας. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις τα σχολεία του είδους είναι και οι μοναδικές 
κρατικές δομές στα μέρη αυτά. Χρησιμοποιώντας την αυστηρότητα των αριθμών για το σχολικό 
έτος 2002‐2003  το 44%  των  δημοτικών σχολείων  στον  Ελλαδικό  χώρο  είναι  ολιγοθέσια  ενώ  το 
15% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκουν σε αυτά τα σχολεία. 
 
  Οι δάσκαλοι στα ολιγοθέσια σχολεία καλούνται να αντεπεξέλθουν στις  ιδιαίτερα αντίξοες 
συνθήκες  του  ολιγοθέσιου  σχολείου.  είναι  συνήθως  πρόσφατα  διορισμένοι,  χωρίς  ιδιαίτερη 
διδακτική εμπειρία  (στο ξεκίνημα της εκπαιδευτικής τους καριέρας). Είναι φανερό ότι η ανάγκη 
για  ειδικά  προγράμματα  κατάρτισης  για  τους  εκπαιδευτικούς  αυτούς  είναι  επιτακτική,  αφού 
εκτός από μερικές μεμονωμένες  και  περιορισμένης  εμβέλειας  δραστηριότητες  το  εκπαιδευτικό 
πρωτόκολλο  δεν  προβλέπει  κάτι  για αυτούς.  Όπως  είναι  εύλογο  για  να αποκτήσουν  τα παιδιά 
ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων στα πλαίσια  της εκπαίδευσής  τους  στο ολιγοθέσιο σχολείο θα 
πρέπει οι παιδαγωγοί τους να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και  να διαθέτουν τα απαραίτητα 
εφόδια  ώστε  να  είναι  έτοιμοι  να  αντιμετωπίσουν  τις  συνθήκες  υψηλών  απαιτήσεων  της 
διδασκαλίας  στο  ολιγοθέσιο  σχολείο  αλλά  και  να  αναπτύξουν  θετική  στάση  έναντι  των 
ολιγοθέσιων σχολείων. 
 
 
 

 
 
 
Εικόνα 1: Διδάσκοντας στο ολιγοθέσιο σχολείο Πυλών Καρπάθου. Ο πάτερ Καλλίνικος, εκτός από 
πνευματικός  ηγέτης  της  τοπικής  κοινωνίας,  έχει  να  φέρει  σε  πέρας  και  το  λειτούργημα  του 
εκπαιδευτικού.  Σήμερα,  το  σχολείο  του  διαθέτει  ISDN  σύνδεση  που  του  επιτρέπει  να 
πραγματοποιεί  τηλεσυνδιασκέψεις  με  άλλα  σχολεία  ενώ  σύντομα  η  δορυφορική  επικοινωνία 
αναμένεται να μετατρέψει το σχολείο σε «τεχνολογικό κέντρο του χωριού».        
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Ο  ρόλος  των  Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας  και  της  Επικοινωνίας  (ΤΠΕ)  στο  ολιγοθέσιο 
σχολείο. 
 
  Η εισαγωγή των ΤΠΕ σε κάθε κοινωνικοοικονομικό  τομέα υπόσχεται θεαματικές αλλαγές. 
Αυτές οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές. Οι ΤΠΕ 
παρέχουν  ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία ανεξαρτήτως του πόσο μεγάλο ή μικρό είναι  το 
μέρος στο οποίο διαμένει κάποιος ή του πόσο απομακρυσμένου είναι υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει  μία  αρχική  υποδομή  και  μία  σχετική  εμπειρία  στη  χρήση  τους.  Η  εισαγωγή  των  ΤΠΕ 
συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  τεχνολογικής  κουλτούρας  γενικότερα  η  οποία  πιστεύεται  ότι 
αναβαθμίζει  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  και  παρέχει  χρήσιμες  γνώσεις  για  την  αξιοποίηση  των 
νέων τεχνολογιών σε περιστάσεις  της καθημερινής  ζωής. Η ανάπτυξη τεχνολογικής κουλτούρας 
στο πλαίσιο του σχολείου, και δη του ολιγοθέσιου, θεωρείται ακόμη πιο σημαντική και πολύτιμη 
καθώς  η  αποτελεσματική  χρήση  των  ΤΠΕ  μπορεί  να  δράσει  ως  παράγοντας  ποιοτικής 
αναβάθμισης  για  το  ολιγοθέσιο  σχολείο,  να  υποστηρίξει  τη  διαδικασία  της  μάθησης  και  να 
συμβάλλει στη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας [1], [2]. 
 
  Οι  εκπαιδευτικοί,  στις περισσότερες  των περιπτώσεων,  δεν είναι  εκπαιδευμένοι στις  νέες 
τεχνολογίες.  Μόλις  πρόσφατα  το  Υπουργείο  Εθνικής  Παιδείας  &  Θρησκευμάτων  ξεκίνησε 
προγράμματα εν υπηρεσία επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και ο στόχος 
είναι  να  εκπαιδευτούν  76.000  εκπαιδευτικοί  σε  τρία  χρόνια.  Παρόλα  αυτά  τα  προγράμματα 
επιμόρφωσης σχεδιάζονται για να καλύπτουν τις ανάγκες εκπαιδευτικών σε συμβατικά και όχι σε 
ολιγοθέσια  σχολεία.  Τα  προγράμματα  κατάρτισης,  όπου  είναι  διαθέσιμα,  αντιμετωπίζουν  την 
εισαγωγή  των ΤΠΕ ως  τον  κύριο στόχο  ενώ η  επιμόρφωση εστιάζει  στη  χρήση  του διαδικτύου, 
πολυμεσικών  εργαλείων  και  εξειδικευμένου  λογισμικού  για  εκπαιδευτική  χρήση.  Επιπλέον,  τα 
επιμορφωτικά  προγράμματα  διεξάγονται  για  συγκεκριμένο  και  περιορισμένο  χρόνο  και  δεν 
αξιοποιούνται ώστε να υποστηρίζουν περαιτέρω την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.  
Πρέπει  να σημειωθεί  επίσης ότι ο μέσος  χρόνος παραμονής ενός δασκάλου σε ένα ολιγοθέσιο  
απομακρυσμένο σχολείο δεν ξεπερνά το ενάμισι έτος. Συνεπώς ακόμα και εάν οι εκπαιδευτικοί 
είναι  άριστα  καταρτισμένοι  σύντομα  εγκαταλείπουν  τα  ολιγοθέσια  σχολεία  και  οι  θέσεις  του 
πληρώνονται συνήθως από νεοδιόριστους. 
Το  έργο  ΔΙΑΣ  αποσκοπεί  στο  να  χρησιμοποιήσει  προηγμένους  τεχνολογικά  επικοινωνιακούς 
διαύλους  ώστε  να  παρέχει  υψηλής  ποιότητας  εν  υπηρεσία  κατάρτιση  σε  εκπαιδευτικούς 
ολιγοθέσιων σχολείων. 
 
 
Η «ΜΟΥΣΑ», ο «ΔΙΑΣ» και τα «ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» 
 
  Η Ελληνογερμανική Αγωγή και το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου ξεκίνησαν το 2000 ένα πιλοτικό 
έργο, με το όνομα «ΜΟΥΣΑ» που απέβλεπε στην ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για 
τους  εκπαιδευτικούς  που  εργάζονται  σε  ολιγοθέσια  σχολεία.  Το  πρόγραμμα  κατάρτισης  που 
αναπτύχθηκε αποσκοπεί στο να βελτιώσει  τα επαγγελματικά προσόντα  των εκπαιδευτικών στα 
σχολεία  αυτά  και  στο  να  αναπτύξει  τις  δεξιότητες  τους  στη  χρήση  των  ΤΠΕ  ως  υποστηρικτικό  
εργαλείο  στην  καθημερινή  διδασκαλία.  Ακολούθως,  οι  δάσκαλοι  μπορούν  να  αναλάβουν  ρόλο 
εκπαιδευτή  ώστε  η  τοπική  κοινωνία  να  εξοικειωθεί  με  την  χρήση  συστημάτων  ηλεκτρονικής 
μάθησης  (μαθητές,  αγρότες,  απασχολούμενοι  σε  τουριστικά  επαγγέλματα).  Το  2003,  έχοντας 
ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης καθώς και την ανάπτυξη του απαραίτητου συνοδευτικού 
εκπαιδευτικού  υλικού,  ξεκίνησε  η  πιλοτική  εφαρμογή  του  έργου  «ΔΙΑΣ  –  Δορυφορικός  Ιστός 
Απομακρυσμένων Σχολείων» σε 10 ολιγοθέσια σχολεία σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας.  Τα 
σχολεία  εξοπλίστηκαν με  τον απαραίτητο  εξοπλισμό  και  συνδέονται  δορυφορικά με  τα Κέντρα 
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Στήριξης  Επιμόρφωσης.  Με  τον  τρόπο  αυτό  δίνεται  η  δυνατότητα  στους  εκπαιδευτικούς  να 
παρακολουθούν τα σεμινάρια κατάρτισης.  
 
  Η  χρήση  δορυφορικών  συστημάτων  για  τους  σκοπούς  αυτούς  παρουσιάζει  σπουδαία 
πλεονεκτήματα.  Οι  δορυφόροι  έχουν  τη  δυνατότητα  να  καλύπτουν  εκτεταμένες  γεωγραφικές 
περιοχές,  περιλαμβάνοντας  ολόκληρες  χώρες.  Έτσι  οι  δορυφορικές  τηλεπικοινωνίες  είναι 
ιδανικές  για  υπηρεσίες  τηλε‐εκπαίδευσης,  τηλεϊατρικής  κτλ.  σε  απομονωμένες  και 
απομακρυσμένες  περιοχές.  Το  κόστος  των  δορυφορικών  υπηρεσιών  για  τέτοιες  περιοχές 
αποδεικνύεται  χαμηλότερο  από  την  δημιουργία  ή  τον  εκσυγχρονισμό    επίγειων  δικτύων  που 
παρέχουν  εφάμιλλες  υπηρεσίες.  Έτσι,  τα  δορυφορικά  συστήματα  παρέχουν  εξαιρετικές  λύσεις 
στην  αντιμετώπιση  επικοινωνιακών  προβλημάτων  στις  περιοχές  αυτές.  Η  χρήση  δορυφόρου 
παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα συγκρινόμενο με συμβατικές μεθόδους κατάρτισης μέσω 
παραδοσιακών  τηλεπικοινωνιακών  μέσων.  Οι  δορυφορικές  υπηρεσίες  παρέχουν  δυνατότητες 
ταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους χρήστες να εκμεταλλευθούν 
πλήρως  τις  δυνατότητες  των  διαφόρων  πολυμεσικών  εργαλείων  και  εφαρμογών.  Με  τις 
δορυφορικές υπηρεσίες για παράδειγμα είναι δυνατή   εκπομπή και προβολή βίντεο από στους 
εκπαιδευτικούς στο ολιγοθέσιο σχολείο με μεγάλη ταχύτητα και πιστότητα. Πολύ σημαντικό είναι 
και  το  γεγονός  ότι  η  δορυφορική  εκπομπή  επιτρέπει  την  παροχή  κατάρτισης  μέσω  της 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε περισσότερους από έναν χρήστες ταυτόχρονα.   
 
  Σήμερα  η  Ελληνογερμανική  Αγωγή  και  το  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου  σε  συνεργασία  με  32 
φορείς,  Πανεπιστημιακά  Ιδρύματα,  Ερευνητικά  Κέντρα,  Εταιρείες  Τηλεπικοινωνιών  και 
Ανάπτυξης Εφαρμογών από ολόκληρο τον κόσμο ξεκινά την υλοποίηση ενός πολύ μεγαλύτερου 
έργου, που φέρει  το όνομα «ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» με στόχο οι πιλοτικές εφαρμογές που έχουν 
αναπτυχθεί  τα  τελευταία  χρόνια  να  διαδοθούν  και  να  επεκταθούν  και  σε  άλλες  κοινωνικές 
ομάδες που αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα με τους εκπαιδευτικούς.  
 
 

 
 
 
Εικόνα 2: Η εκτόξευση του δορυφόρου HELLAS SAT αποτελεί την απαρχή μιας νέας εποχής για τις 
επικοινωνίες  και  την  παροχή  υπηρεσιών  στην  Ελλάδα.  Οι  συνεργάτες  του  έργου  ΔΙΑΣ 
αποσκοπούν  κύρια  στην  εκμετάλλευση  των  δυνατοτήτων  που  οι  δορυφορικές  επικοινωνίες 
προσφέρουν  για  την  παροχή  εκπαιδευτικού  υλικού  σε  σχολεία  απομονωμένων  αγροτικών 
περιοχών τόσο στο Αιγαίο όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το έργο υλοποιείται σε σχολεία τόσο 
στην  ηπειρωτική  χώρα  (ολιγοθέσιο  σχολείο  Αργυρίου  Δήμου  Αχελώου,  ολιγοθέσιο  σχολείο 
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Γρανίτη  στο  Κάτω  Νευροκόπι)  όσο  και  στην  νησιωτική  Ελλάδα  (ολιγοθέσιο  σχολείο  Πυλών 
Καρπάθου,  ολιγοθέσιο  σχολείο  Τήλου).  Στόχος  της  σύμπραξης  είναι  αυτά  τα  σχολεία  να 
αποτελέσουν τα επιδεικτικά σχολικά περιβάλλοντα στην μετέπειτα εξέλιξη του έργου.     
  
  Όλες  αυτές  οι  προσπάθειες  αποβλέπουν  στην  ανάπτυξη  προηγμένων  ηλεκτρονικών 
μαθησιακών περιβαλλόντων τα οποίο θα παρέχουν εν υπηρεσία κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς σε 
ολιγοθέσια  σχολεία  μέσω  δορυφορικών  τηλεπικοινωνιακών  συστημάτων.  Το  πρόγραμμα 
κατάρτισης  έχει  σχεδιαστεί  κατάλληλα  ώστε  να  καλύψει  τις  διδακτικές  ανάγκες  των 
εκπαιδευτικών και να βελτιώσει την απόδοσή τους στο εκπαιδευτικό τους έργο. Το πρόγραμμα 
κατάρτισης είναι δομημένο σε τρεις βασικούς άξονες: 
 
  Κατάρτιση  εκπαιδευτικών  σε  μεθοδολογίες  διδασκαλίας  στο  ολιγοθέσιο  σχολείο  και  σε 
διδακτικές  τακτικές  ώστε  να  μπορέσουν  να  αντεπεξέλθουν  στις  αυξημένες  απαιτήσεις  της 
διδασκαλίας σε αυτά τα σχολεία. 
Κατάρτιση εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές στρατηγικές διαμόρφωσης κινήτρων στους μαθητές 
ώστε  να  ενισχυθούν  τα  ποσοστά  ολοκλήρωσης  του  κύκλου  της  βασικής  εκπαίδευσης  στην 
Ελλάδα. 
  Κατάρτιση  εκπαιδευτικών  στο  πως  να  ενισχύσουν  με  τη  δράση  τους  την 
κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της περιοχής στην οποία υπηρετούν.  
 
Ειδικότερα, οι στόχοι των προσπαθειών αυτών συνοψίζονται ως εξής: 
 
  Αξιολόγηση συστημάτων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας για εκπαιδευτική χρήση. 
Τα  δορυφορικά  τηλεπικοινωνιακά  συστήματα  παρουσιάζουν  σημαντικά  πλεονεκτήματα  αφού 
μπορούν να καλύψουν ανάγκες εκτεταμένων γεωγραφικά περιοχών. Νέες υπηρεσίες μπορούν να 
προσφερθούν  με  την  ίδια  ευκολία  ανεξαρτήτως  τόπου  και  χρόνου.  Η  Ελληνική  επικράτεια,  με 
πολλές απομακρυσμένες περιοχές, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας με  ιδιομορφίες 
στις  τηλεπικοινωνιακές  συνδέσεις.  Από  την  άλλη  πλευρά  όμως  οι  υπηρεσίες  αυτές  παρέχουν 
σπουδαίες  προοπτικές  αξιοποίησης  σε  πολλούς  τομείς.    Η  επιτυχία  τους  όμως  εξαρτάται  σε 
μεγάλο ποσοστό στο βαθμό αποδοχής τους από τους χρήστες. 
 
  Ανάπτυξη εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών σε ολιγοθέσια σχολεία 
στην  Ελλάδα.  Στα  πλαίσια  των  έργων  αυτών  έχει  αναπτυχθεί  ένα  εξειδικευμένο  πλαίσιο 
κατάρτισης  προσαρμοσμένο  στις  ανάγκες  των  εκπαιδευτικών  στο  ολιγοθέσιο  σχολείο.  Οι 
εκπαιδευτικοί  στα  σχολεία  διδάσκουν  ταυτόχρονα  σε  ομάδες  μαθητών  με  διαφορετικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και το πρόγραμμα κατάρτισης οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις μαθησιακές 
διαφορές στις ομάδες αυτές και πώς σχετίζονται με  την κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα  (δηλ. Πως 
διαφοροποιείται  η  ικανότητα  των  μαθητών  να  εκπαιδεύονται,  διδακτικές  τακτικές  και 
μαθησιακές  αντιλήψεις  κ.α.).  [3],[4].  Το  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  κατάρτιση  σε  μεθοδολογίες 
διδασκαλίας  στο  ολιγοθέσιο  σχολείο  [5],  [6]  ενώ  λαμβάνει  υπόψη  τη  διαφορετικότητα  των 
γεωγραφικών περιοχών και τις κοινωνικές ιδιομορφίες ώστε να παρέχει κατάρτιση σύμφωνα και 
με τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών στις συγκεκριμένες περιοχές. 
 
  Βελτίωση  των  επαγγελματικών  προσόντων  των  εκπαιδευτικών  και  ανάπτυξη  των 
ικανοτήτων  τους  να  σχεδιάζουν  σχέδια  μαθήματος  σύμφωνα  με  τις  εντοπισμένες  ανάγκες  στο 
περιβάλλον  του  ολιγοθέσιου  σχεδίου.  Οι  εκπαιδευτικοί  που  συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα 
κατάρτισης  εκπαιδεύονται  στον  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  συνδυαστικών  εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων  και  μαθημάτων.  Οι  δάσκαλοι  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  σχεδιάσουν 
διαθεματικά,  διατμηματικά  διδακτικά  πλάνα  και  δραστηριότητες  [7],  που  θα  απευθύνονται  σε 
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μαθητές  διαφορετικών  τάξεων  και  διαφορετικών  εκπαιδευτικών  βαθμίδων.  Το  πρόγραμμα 
κατάρτισης  περιλαμβάνει  εκτεταμένη  εφαρμογή  τέτοιων  δοκιμαστικών  δραστηριοτήτων  και 
εφαρμογών καλής πρακτικής για το πως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ 
για  να  αντιμετωπίσουν  τις  αντιξοότητες  στο  περιβάλλον  του  ολιγοθέσιου  σχολείου.  Οι 
εκπαιδευτικοί  καταρτίζονται  ώστε  να  συμβάλλουν  στη  θετική  αλληλεπίδραση  ανάμεσα  στις 
ομάδες  των  μαθητών  τους,  στην  καλλιέργεια  της  κοινωνικής  συνείδησης  και  των  ιδιαίτερων 
ικανοτήτων του κάθε μαθητή ξεχωριστά.  
 
  Παρουσίαση  ενός  μοντέλου  για  την  παροχή  συνεχούς  κατάρτισης  και  υποστήριξης  στους 
εκπαιδευτικούς των ολιγοθέσιων σχολείων. Το πρόγραμμα παρουσιάζει στους εκπαιδευτικούς τη 
χρήση  του  διαδικτύου ως  εργαλείο συνεχούς αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους  εκπαιδευτές  και 
στους  καταρτιζόμενους.  Το  σχήμα  εφαρμογής  του  σχεδίου  κατάρτισης  περιλαμβάνει 
επαναλαμβανόμενους  κύκλους εφαρμογής στο σχολείο. Οι  εκπαιδευτικοί θα μεταφέρουν πίσω 
στην  ομάδα  ειδικών  της  κατάρτισης  τις  εμπειρίες  τους  από  την  εφαρμογή  των  διαφόρων 
δραστηριοτήτων  στην  τάξη.  Η  ιδέα  είναι  ότι  θα  υπάρχει  μια  ομάδα  ειδικών  υπεύθυνων  της 
κατάρτισης  που  θα  υποστηρίζει  την  εφαρμογή  και  θα  καθοδηγεί  τους  εκπαιδευτικούς.  Το 
πρόγραμμα κατάρτισης λαμβάνει υπόψη όλες τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 
της κάθε περιοχής όπου εφαρμόζεται. Η  τεχνολογία αναμένεται να είναι  το δυναμικό εργαλείο 
που  θα  συμβάλλει  αποφασιστικά  στην  ποιότητα  της  παρεχόμενης  κατάρτισης  στους 
εκπαιδευτικούς  και  στην  αναβάθμιση  του  τρόπου  εκπαίδευσης  των  μαθητών  [8],  [9].  Οι  ΤΠΕ 
δύναται  να  υποστηρίξουν  αποτελεσματικά  τα  παραπάνω,  την  παροχή  εν  υπηρεσία  κατάρτισης 
στους  δασκάλους  και  να  εμπλέξουν  τους  μαθητές  σε  καινοτόμες,  διαθεματικές  μαθησιακές 
δραστηριότητες.  
 
  Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση θεμάτων της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται στη χρήση των ΤΠΕ στην υπηρεσία των στόχων της τοπικής κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί 
θα  πρέπει  να  καταρτιστούν  κατάλληλα  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  αξιοποιήσουν  πλήρως  την 
υποδομή  του σχολείου  για  το  κοινό συμφέρον ενώ παράλληλα η εκπαίδευση  των μαθητών θα 
πρέπει  να συνδέεται άμεσα με  τις αρχές και  τις αξίες  της  τοπικής κοινωνίας. Η  χρήση  των ΤΠΕ 
αναμένεται  να  συμβάλλει  αποτελεσματικά  στην  σύνδεση  αυτή  της  εκπαίδευσης  δηλαδή  των 
μαθητών  με  την  πραγματική  ζωή  στην  τοπική  κοινωνία  καθώς  και  στο  μετασχηματισμό  του 
ολιγοθέσιου σχολείου σε κοινωνικό κέντρο το οποίο θα οδηγήσει την προσπάθεια κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης  [10],  [11]. Αυτό επιτυγχάνεται με  την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτικών 
και  μαθητών  στην  οργάνωση  και  υλοποίηση  εξωσχολικών  δραστηριοτήτων  που  θα 
παρουσιάσουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ για την τοπική κοινωνία και οικονομία (π.χ 
ηλεκτρονικό παζάρι αγροτικών προϊόντων, επαφή με εφημερίδες και ΜΜΕ, πρόγνωση καιρικών 
φαινομένων κτλ.)  
 
  Συμβολή  στην  επικοινωνία  των  ολιγοθέσιων  σχολείων  με  την  ευρύτερη  εκπαιδευτική 
κοινότητα.  Ο  σκοπός  των  ερευνητικών  αυτών  προσπαθειών  είναι  η  δημιουργία  μιας  εικονικής 
εκπαιδευτικής  κοινότητας  όπου  οι  δάσκαλοι  θα  επικοινωνούν  με  την  υπόλοιπη  εκπαιδευτική 
κοινότητα  ενισχύοντας  τις  ιδέες  για  συνεργασία  και  επικοινωνία.  Με  χρήση  των  νέων 
τεχνολογιών  οι  εκπαιδευτικοί  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  βρίσκονται  σε  στενή  επαφή  με 
διάφορους συνεργάτες σε άλλα εκπαιδευτικά  ινστιτούτα και σχολεία. Οι δάσκαλοι θα έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετάσχουν σε τηλεσυνδιασκέψεις, σε διαδικτυακές συζητήσεις με συνεργάτες 
τους καθώς και να επιζητούν και να αποκομίζουν διαδικτυακή αρωγή από την ομάδα κατάρτισης. 
Επιπρόσθετα,  οι  εκπαιδευτικοί  θα  μπορούν  να  επισκέπτονται  ηλεκτρονικές  βιβλιοθήκες,  θα 
έχουν πρόσβαση σε ερευνητικά αρχεία που τους αφορούν κ.α.  
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  Δημιουργία  ενός  δικτύου  συνεργασίας  για  τη  διδασκαλία  στο  ολιγοθέσιο  σχολείο.  Η 
συνεργασία  στοχεύει  στη  δημιουργία  ενός  δικτύου  συνεργασίας  για  την  εκπαίδευση  στο 
ολιγοθέσιο σχολείο. Στα πλαίσια των έργων θα αναπτυχθεί μια εικονική εκπαιδευτική κοινότητα 
από  δασκάλους,  εκπαιδευτές,  ειδικούς  με  στόχο  την  ανταλλαγή  απόψεων  και  παρουσίαση 
προβληματισμών  για  την  ποιοτική  αναβάθμιση  της  διδασκαλίας  στο  ολιγοθέσιο  σχολείο  [10]. 
Στόχος είναι το ήδη διαμορφωμένο δίκτυο να μην παύσει τη λειτουργία του μετά το πέρας των 
εργασιών των έργων αυτών αλλά να οδηγήσει και μελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες στο 
χώρο.  Η  ερευνητική  εμπειρία  στο  χώρο  αναμένεται  να  υποκινήσει  μελλοντικές  ανάλογες 
δραστηριότητες στο ολιγοθέσιο σχολείο και η ύπαρξη ενός τέτοιου δικτύου θα συμβάλλει στην 
κατεύθυνση αυτή. Το δίκτυο θα είναι ανοικτό να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει περισσότερα 
σχολεία και εκπαιδευτικά και πανεπιστημιακά ινστιτούτα ώστε να διαδοθεί η υπάρχουσα γνώση 
και εμπειρία και να εκκινήσουν νέες πρωτοβουλίες για την διδασκαλία στο ολιγοθέσιο σχολείο.  
 
Το ολιγοθέσιο σχολείο μετατρέπεται σε πυρήνα της τοπικής κοινωνίας 
 
  Πρωταρχικός  στόχος  των  ερευνητικών  αυτών  προσπαθειών  είναι  η  εκπαίδευση  των 
δασκάλων,  ώστε  οι  τελευταίοι  να  αποτελέσουν  φορείς  της  κοινωνικής  ανάπτυξης  των 
επαρχιακών  κοινωνιών.  Αυτό  προάγεται  μέσα  από  την  ανάπτυξη  ενός  τέτοιου  παιδαγωγικού 
πλαισίου που θα επιτρέπει στον δάσκαλο να διαμορφώσει τον ρόλο που εξ αρχής θα έπρεπε να 
έχει  στην  τοπική  κοινωνία.  Ο  δάσκαλος  του  ολιγοθέσιου  σχολείου  μπορεί  να  αποτελέσει  τον 
παράγοντα  που  θα  καταστήσει  το  ολιγοθέσιο  σχολείο  σε  πυρήνα  ανάπτυξης  για  την  τοπική 
κοινωνία.  Το  σχολείο  θα  αποτελεί  ταυτόχρονα  το  μέσο  για  τη  Διά  Βίου Μάθηση  αλλά  και  το 
τοπικό  κέντρο  για  την  παροχή  πολλαπλών  υπηρεσιών  [12].  Τα  μέσα  που  διαθέτει  το  σχολείο, 
όπως  οι  εγκαταστάσεις  του,  ο  τεχνολογικός  εξοπλισμός  του,  το  εκπαιδευμένο  προσωπικό, 
μπορούν να προσφέρουν πολλές μορφωτικές και επιμορφωτικές ευκαιρίες στην κοινότητα. Ένας 
από  τους  στόχους  των  ερευνητικών  προσπαθειών  της  Ελληνογερμανικής  Αγωγής  και  του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου αφορά στην παροχή προσαρμοσμένων λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης σε 
όλα  τα μέλη  των  τοπικών  κοινωνιών που  την  χρειάζονται  με  την βοήθεια  και  καθοδήγηση  του 
δασκάλου.  Εκτός  από  τους  μαθητές,  μέλη  των  τοπικών  κοινωνιών  που  θα  μπορούσαν  να 
χρησιμοποιήσουν  λύσεις  ηλεκτρονικής  μάθησης  είναι  οι  αγρότες,  οι  απασχολούμενοι  στον 
τουρισμό, μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, κλπ. 
 
  Ένα  πολύ  επιτυχημένο  παράδειγμα  εξωσχολικής  δραστηριότητας  που  εφαρμόστηκε  σε 
αγροτικές  περιοχές  στην  Ευρώπη  αποτέλεσε  το  πρόγραμμα  «AgroWeb»  [13].  Στα  πλαίσια  του 
προγράμματος  μαθητές  από  αγροτικές  περιοχές  της  Ευρώπης  συνεργάστηκαν  με  ντόπιους 
παραγωγούς προϊόντων για τη δημιουργία ενός δικτυακού χώρου που σκοπό είχε την προώθηση 
των αγροτικών προϊόντων της περιοχής. Τα προϊόντα αυτά προσφέρονταν μάλιστα προς πώληση 
μέσα  από  το  ηλεκτρονικό  κατάστημα  του  «AgroWeb»,  που  αναπτύχθηκε  από  τους  ίδιους  ους 
μαθητές. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και παραγωγοί προϊόντων συνεργάστηκαν στην ανάπτυξη ενός 
δικτυακού χώρου και την προώθηση μέσω αυτού αγροτικών προϊόντων.  
  Τέτοιες  δραστηριότητες παρακινούν  την  εκπαιδευτική  κοινότητα  να ασχοληθεί  ενεργά με 
ζητήματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο η τοπική κοινωνία έρχεται σε 
επαφή  και  κατανοεί  έμπρακτα  τα  οφέλη  που  απορρέουν  από  την  εφαρμογή  των  Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Η οριζόντια σύνδεση του σχολείου ή ενός συνόλου σχολείων με 
την τοπική κοινωνία στην οποία ανήκουν συνιστά σημαντική εξέλιξη. Το κύριο πλεονέκτημα που 
απορρέει από μια τέτοια εξέλιξη είναι η ενίσχυση της μαθητικής κοινότητας από τους γονείς και 
την ευρύτερη κοινότητα (ενίσχυση ακόμη και υλική ή οικονομική) [14]. Έτσι οι μαθητές αποκτούν 
παράλληλα εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση 
και  τις  απαραίτητες  γνώσεις  για  την  επαγγελματική  τους  σταδιοδρομία  και  την  πλήρη 
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κοινωνικοποίησή τους στο μέλλον. Ο ρόλος του δασκάλου είναι βέβαια εξαιρετικά σημαντικός, 
προκειμένου να επιτευχθεί μια τέτοια εξέλιξη. 
 
 
 
Ευχαριστίες 
 
Οι  συγγραφείς  θα  ήθελαν  να  εκφράσουν  τις  ευχαριστίες  τους  σε  όλους  τους  συνεργάτες  και 
συναδέλφους  εκπαιδευτικούς  που από  το  2000  στηρίζουν  και  εργάζονται  για  την  επιτυχία  των 
ερευνητικών προσπαθειών που περιγράφηκαν στο άρθρο αυτό.  
 
Αναφορές  
 
[1]  Eleanore Hargreaves, Multigrade  Teaching: One  response  to  Jomtien,  Institute  of  Education 
London, EID group, 1999 
[2]  Ian Birch and Mike Lally, Multigrade teaching  in primary school, Centre for Research on Rural 
Education, The University of Western Australia, UNESCO Principal Regional Office for Asia and the 
Pacific, Bangkok, 1995 
[3] Veenman, S., Cognitive and non cognitive effects of multigrade and multi‐age classes: A best 
evidence synthesis. Review of Educational Research, 65(4), 319–38, 1995 
[4] Fact sheet on Mixed‐Aged Grouping, Iowa DE/AEA Early Childhood Network, 1998 
[5] Collingwood  I., Multiclass Teaching  in Primary Schools, UNESCO Office  for  the Pacific States, 
1991 
[6]  Little,  A., Multigrade  teaching:  a  review  of  research  and  practice, DFID  Education  Research 
Monographs 12, 1995 
[7]  Jeanne  Moulton,  Improving  education  in  rural  areas:  Guidance  for  rural  development 
specialists, The World Bank, 2001 
[8]  Laurence  Wolff  and  Norma  Garcia,  Multigrade  Schools  and  Technology,  Inter‐American 
Development  Bank,  Sustainable  Development  Department, 
http://www.iadb.org/sds/doc/Edu&Tech10.pdf  
[9]  Tsolakidis  C.  and  Fokides M.,  “Information  and  Communication  Technologies  as  a  Tool  for 
Improving  Teaching  in Multigrade  Schools”,  European Distance  Education Network  10th Annual 
Conference, Learning Without Limits: Developing the Next Generation of Education, Stockholm 10‐
13 June, Proceedings, p160 –165., 2001 
[10] Miller B., The role of rural schools in community development: Policy issues and implications, 
NW Regional Educational Laboratory, Rural Education Program, 1995. 
[11]  Crispin Moor  and  Juliet Witworth, All  together  now?  Social  inclusion  in  rural  communities, 
Local Government Association, 2001, http://www.lga.gov.uk/lga/rural/socialinc.pdf  
[12] Tsolakidis C., “A Difficult School Network”, On Line Educa Berlin, 7th International Conference 
on Technology  Supported  Learning and Training, Berlin, November, Book of Abstracts, p. 28‐30, 
2001 
[13] Sotiriou, A. S. et al. “AgroWeb Handbook: An innovative approach to the usage of the Internet 
for interdisciplinary learning” Athens 2002, EPINOIA ISBN 960‐8298‐98‐9 
[14] Wood D. “The THINK project”. European Schoolnet 2002 
 
 
 
 
 



 
 
 

94

 
Η  πληροφορική  κουλτούρα  και  οι  τεχνολογικοί  εγγραμματισμοί  στη  διδακτική  πράξη,  ως 
πλαίσιο προσέγγισης της πολιτισμικής διάστασης των Τεχνολογιών  της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών: το παράδειγμα του μαθήματος της Μουσικής 
 
Δημήτρης Κ. Σαρρής 
 
 
Ι. Η έννοια της «πληροφορικής κουλτούρας»  
 
  Εκτός από τον εργαλειακό και χρηστικό τους χαρακτήρα, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών ενέχουν πολιτισμικές διαστάσεις. Για την ανάδειξη των διαστάσεων αυτών 
εστιάζουμε,  πέρα  από  τις  τεχνικά  και  αναπτυξιακά  επιτεύγματα,  στο  πνευματικό,  διανοητικό 
αλλά  και  κοινωνικό  περιεχόμενό  τους.  Έτσι  οδηγούμαστε  σε  μια  οπτική  της  Τεχνολογίας  σε 
συνάρτηση με τον Πολιτισμό και την Κουλτούρα, που μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλότροπα στην 
σύγχρονη διδακτική πρακτική. 
 
  Με  την  προβληματική  αυτή  σχετίζεται  η  αλληλόδραση  της  Τεχνολογίας  και  του 
πολιτισμικού μας βίου, της Κουλτούρας μας, που θεωρείται μια διαρκής σχέση στην πορεία της 
ανθρωπότητας  (Armand  ‐  Drancourt,  1961)  (Koyre,  1991).  Στις  μέρες  μας,  που  συναρτώνται 
ακόμη  πιο  έντονα  (Βακαλιός  κ.α.,  1990),  η  προσέγγιση  της  πολιτισμικής  διάστασης  των 
Τεχνολογιών  της  Πληροφορικής  και  των  Επικοινωνιών  διευκολύνεται  με  την  έννοια  της 
«πληροφορικής κουλτούρας».  
 
  Στις  κοινωνικές  επιστήμες,  ο  όρος  «κουλτούρα»  (culture)  περιβάλλεται  από  ένα  μεγάλο 
πλήθος ορισμών και προσεγγίσεων. Περικλείοντας έννοιες, αξίες, κανόνες, συμβάσεις, θεσμούς, 
εθιμικά  στοιχεία,  πεποιθήσεις,  συμπεριφορές,  ο  όρος  αυτός,  ως  εργαλείο  των  κοινωνικών 
επιστημών,  έδωσε  τη  δική  του  δυναμική  στην  μελέτη,  κατανόηση  και  ανέλιξη  του  σύγχρονου 
πολιτισμού.  Στην  περίπτωσή  μας,  αναφέρεται  στον  τρόπο  ζωής  μιας  ομάδας,  μιας 
συλλογικότητας, που εμφορείται από έννοιες, νοήματα και αξίες τα οποία αλληλοσυσχετίζονται 
και  επιδρούν  όχι  μόνο  στο  επίπεδο  της  γνώσης  και  της  δημιουργίας  αλλά  και  σε  αυτό  της 
καθημερινότητας της ομάδας αυτής (Hebdige, 1988) (Williams, 1994) (Badie, 1995) (Cuche, 2001) 
(Leigh Star, 1996).  
 
  Το  γεγονός  ότι  ως  όρος  αναφέρεται  σε  δράσεις  και  πρακτικές  της  καθημερινότητας,  μας 
οδηγεί ώστε να περιλάβουμε σ’ αυτόν κάθε μας επαφή με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών, χωρίς να εξαιρείται η καθημερινότητα του σχολικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, η 
καθημερινότητα  αυτή,  ως  ένα  ξεχωριστό  σύστημα  νοημάτων  που  μεταδίδονται  στα  μέλη  μιας 
συγκεκριμένης  συλλογικότητας,  συνιστά  την  «σχολική  κουλτούρα»  (Prosser,  1999),  μια 
«κουλτούρα  των  μαθητών»  (Dragona  ‐ Hand, 2000),  καθώς,  αν  αναφερόμαστε  σε  ομάδες  που 
διαφοροποιούνται  πολιτισμικά,  μπορούμε  να  μιλάμε  αντίστοιχα  για  διαφορετικές  κουλτούρες 
(Cuche, 2001). 
 
  Η  πληροφορική  κουλτούρα  επισημαίνεται  ήδη  από  τις  αρχές  του  ’80,  όταν  ο  Seymour 
Papert  (1991)  μιλώντας  για  τις  «πληροφορικές  παιδείες»,  (καθώς  ο  όρος  «computer  cultures» 
αποδόθηκε  ως  «πληροφορική  παιδεία»),  τις  συνδέει,  με  την  εκπαιδευτική  διαδικασία, 
σκεπτόμενος  έναν μαθητή  δυνάμει «επιστημολόγο»,  που  κατέχει,  όπως αναφέρει,  την «σκέψη 
για την σκέψη». Οι πληροφορικές κουλτούρες κατά τον Papert θα ακολουθούσαν στο μέλλον, με 
την χρήση των υπολογιστών. 
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  Πράγματι,  με  την ανάπτυξη  των  εφαρμογών  των  Τεχνολογιών  της Πληροφορικής  και  των 
Επικοινωνιών  οδηγηθήκαμε  σε  συλλογικότητες,  που  συνιστούν  κοινότητες  (communities)  και 
ομάδες  ατόμων  στον  κυβερνοχώρο  και  το  διαδίκτυο  ή  σε  άτομα  που  μεμονωμένα,  για 
παράδειγμα στην εργασία τους, κάνουν χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών. Στις συλλογικότητες 
αυτές αναπτύσσονται έννοιες, νοήματα, αξίες, πεποιθήσεις, κανόνες, γνωστικές και δημιουργικές 
δράσεις οι οποίες οδηγούν τους ερευνητές να τις μελετήσουν ως συγκεκριμένες κουλτούρες. Στις 
μέρες μας γίνεται λόγος για  τις «κουλτούρες  της πληροφορικής»  (cultures of computing)  (Leigh 
Star, 1996), με όρους όπως «δυνητική κουλτούρα»  (virtual culture)  (Jones, 1997), «διαδικτυακή 
κουλτούρα»  (Internet  culture)  (Shields,  1996),  «Κυβερνοκουλτούρα»  (cyberculture)  (Aronowitz, 
κ.α., 1996), «ψηφιακή κουλτούρα» (digital culture) (Trend, 2001) κ.λπ.  
 

  Σε κάθε περίπτωση έχουμε κοινές απαρχές όπως, για παράδειγμα, είναι η ψηφιοποίηση, τα 
συστημικά  και  κυβερνητικά  μοντέλα,  οι  αλγόριθμοί,  τα  δίκτυα,  η  αποϋλοποίηση  της 
πραγματικότητας,    ο  δυνητικός  ‐  μη  γραμμικός  χρόνος,  το  πολυτροπικό  κείμενο,  η 
«κυβερνοχωρική»  παρουσία  και  ταυτότητα  του  ατόμου,  οι  συνθήκες  προσβασιμότητας  και 
προσπελασιμότητας  στην  πληροφορία,  συγκεκριμένες  μορφές  σύγχρονης  και  ασύγχρονης 
επικοινωνίας,  κώδικες  έκφρασης  και  άλλες.  Αυτές  συνιστούν  γενεσιουργές  βάσεις  για  ό,τι  θα 
μπορούσαμε να αποκαλέσουμε πληροφορική κουλτούρα.  

 
  Διαχέονται μάλιστα στην καθημερινότητά μας κάθε φορά που μετωνυμικά χρησιμοποιούμε 
στις  εκφράσεις  μας  λέξεις  όπως  «δίκτυο», «σύστημα», «μενού», «υπομενού»,   «κατάρρευση», 
«καταχώρηση», «διαγραφή», «προσπέλαση», «προγραμματισμός»,   κάθε φορά που υιοθετούμε 
μια  οργανωτική  συνήθεια,  ακόμη  και  μια  έκφραση,  εμπνεόμενοι  από  κάποιο  λογισμικό,  κάθε 
φορά  που  διαπνεόμαστε  από  αντιληπτικές  μεθόδους  επηρεασμένοι  από  την  δυνητική 
πραγματικότητα και τον κυβερνοχώρο.  
 

  Εντρυφώντας  στην  πληροφορική  κουλτούρα  κανείς,  είναι  δυνατόν  να  «ανασυντάξει»  τα  
διανοήματά  του,  μέσα  από  την  κατανόηση  των  στοιχειωδών    0  και  1  μέχρι  την  δυνητική 
πραγματικότητα των πέντε αισθήσεων. Συλλαμβάνει, για παράδειγμα, υπό ενιαία διανοητική και 
πολιτισμική ενότητα έναν άβακα και έναν σύγχρονο επεξεργαστή, διαβλέπει κοινές πολιτισμικές 
και επικοινωνιακές αρχές σε έναν φάρο και μια γιγαντοοθόνη,  εντάσσει τα βότσαλα με τα οποία 
ο  παλαιολιθικός  βοσκός  καταμετρούσε  το  κοπάδι  του  και  τον  σύγχρονο  συμπαγή  δίσκο,  στην 
ενιαία,  διαχρονική  πορεία  της  ανθρώπινης  μνήμης.    Είναι  μια  οπτική  όπου  διανοητικές 
επιτεύξεις, από τον χώρο της επικοινωνίας, των τεχνών, των μαθηματικών και άλλων θετικών και 
θεωρητικών πεδίων, συνενώνονται διεπιστημονικά, με κοινές εννοιακές και αξιακές ‐ ουσιαστικά 
πολιτισμικές ‐ βάσεις, χωρίς να εξαιρείται απ’ την οπτική αυτή και η αντίστοιχη τεχνολογία που 
διαχρονικά πραγμάτωσε τα διανοήματα αυτά.  

 

  Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει την πολιτισμική διάσταση πολλών διαπιστώσεων γύρω από 
τις Τεχνολογίες  της Πληροφορίας και  των Επικοινωνιών.  Για παράδειγμα,  ο Μιχάλης Δερτούζος 
(2001)  αναφέρεται  στην  ανθρωποκεντρική  «νοοτροπία»  ανάπτυξης  των  υπολογιστών,  ο  Tim 
Berners_Lee  (2002)  στις «κοινωνικές και ηθικές»  διαστάσεις  του παγκόσμιου  ιστού,    ο Νικόλας 
Νεγρεπόντης  (1995)  σε  ένα  «νέο  είδος  αισθητικής»  στον  προγραμματισμό,  ο  Philippe  Breton 
(1991) στην «πληροφορική παιδεία» κατά την  καθημερινή χρήση των υπολογιστών. Εξ’ ορισμού, 
«νοοτροπία»,  «ηθικές  και  κοινωνικές  διαστάσεις»,  «αισθητική»,  «παιδεία»,  παραπέμπουν  στο 
περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης κουλτούρας.  
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  Ο Marshall McLuhan, τελειώνει το έργο του «Media, οι προεκτάσεις του ανθρώπου»,  έργο 
που επέδρασε ριζικά στην σπουδή της Επικοινωνίας και των Μέσων (Media), αναφερόμενος στον 
«αυτοματισμό»,  θέτοντας,  από  την  δεκαετία  του  ’60,  τις  θεωρητικές  βάσεις  της  σύζευξης 
Πληροφορικής και Κουλτούρας. Καθώς οι σύγχρονες τεχνολογίες επέδρασαν στα «παραδοσιακά» 
Μέσα  και δημιούργησαν καινούργια (McQuail, 1997),  εγκολπώνονται την ανθρώπινη μνήμη, την 
αναπαράσταση της πραγματικότητας και την σύγχρονη  κουλτούρα, που από νωρίς συναρτήθηκε 
με τα Μαζικά Μέσα (Eco, 1994). Κάνοντας μια ιδιότυπη εφαρμογή της μεταβατικής ιδιότητας, θα 
λέγαμε, η Πληροφορική επιδρά στα Mέσα, που επιδρούν στην Kουλτούρα, συνεπώς φτάνουμε, η 
Πληροφορική  να  συναρτάται  με  την  ευρύτερη  Κουλτούρα.  Το  φαινομενικά  ψηφιακό, 
κυβερνητικό,  συστημικό,  χρηστικό,  αναπτυξιακό,  θετικό,  περιεχόμενο  της  πληροφορικής 
αποκαλύπτεται,  στα  πολιτισμικά  συμφραζόμενα,  να  εμφορείται  από  ιδιαίτερες  αφηγηματικές 
λειτουργίες,   να συναντάται με την ερμηνευτική μυθικότητα και την λογοτεχνική λειτουργία του 
πολυτροπικού  λόγου  που  κατά  παράδοση  ανήκει  στην  αντίπερα  θεωρητική  «όχθη»,  και  να 
επιδρά με τον τρόπο αυτό στην καθημερινότητά  μας.  
Έτσι, καταλήγουμε σε έναν όρο, που μπορεί να αποδειχτεί εκτός από ένα εργαλείο κατανόησης, 
γνώσης και διδασκαλίας μιας ολόκληρης Τεχνολογίας και κάτι ακόμα: μια ουσιώδης παράμετρος 
εντρύφησης  σε  ό,τι  αποκαλούμε  Πολιτισμό  και  Κουλτούρα. Μια  παράμετρος  που  συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη αναλυτικής,  συνθετικής,  κριτικής σκέψης,  στην  ενίσχυση  της αυτομάθησης,  του 
δημιουργικού πνεύματος, αντλώντας τις ρίζες της από μια βαθύτερη και πλατύτερη κατανόηση 
του  πολιτισμικού και πολιτιστικού μας υπάρχειν και εξοπλίζει το άτομο μακροχρόνια. 
 
  Αυτή  η  δυνατότητα  σύνδεσης  της  πληροφορικής  με  τα  ευρύτερα  πολιτισμικά 
συμφραζόμενα, γίνεται φανερή στον χώρο της έρευνας μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις 
και μπορεί να πραγματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε μέσα από την διαθεματικότητα, 
είτε από την καθημερινό μας στόχο να χρησιμοποιήσουμε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και 
των  Επικοινωνιών «για  όλα  τα μαθήματα μέσα από μια  «ολιστική προσέγγιση»,  μέσα από μια 
διάχυση της πληροφορικής στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα» (ΥΠ.Ε.Π.Θ, 2000).  
 
ΙΙ. Οι τεχνολογικοί εγγραμματισμοί  
 
  Ένα  θεμελιώδες  ζητούμενο  κατά  την  χρήση  των  Τεχνολογιών  της  Πληροφορικής  και  των 
Επικοινωνιών από την πρωτοβάθμια ακόμη εκπαίδευση, είναι η απόκτηση από τον μαθητή ενός 
«τεχνολογικού  αλφαβητισμού»  (ΥΠ.Ε.Π.Θ,  2002).  Ο  αλφαβητισμός,  ή  «εγγραμματισμός»  (Ong, 
2001),  ή  «γραμματισμός»  (Baynham,  2002),  όπως  αλλιώς  έχει  μεταφραστεί  ο  όρος  «literacy», 
είναι  μια ακόμη  καίρια  έννοια  για  την ανάδειξη  των πολιτισμικών διαστάσεων  τους.  Η  θεωρία 
του  εγγραμματισμού,  με  ρίζες  στην  γλωσσολογία,  αναπτύχθηκε  στις  πολιτισμικές  σπουδές,  για 
την μελέτη  της ανθρώπινης δράσης συναρτούμενης με  κάποιας μορφής  γραφή,  που οδηγεί  σε 
μια εγγράμματη κουλτούρα (Ong, 2001).  
 
  Εστιάζοντας  σε  κάθε  «δημιουργία  και  ανταλλαγή  νοήματος»  στην  ανθρώπινη  δράση,    η 
θεωρία  του  εγγραμματισμού,  εντοπίζει  διευρυμένες  δυνατότητες  ύπαρξης  «πρακτικών 
εγγραμματισμού»,  πέραν  αυτού  του  γλωσσικού  τύπου.  Γίνεται  λόγος  για  οπτικό,  τεχνολογικό, 
πληροφορικό, ακόμη και πολιτισμικό εγγραμματισμό (Baynham, 2002).  
 
  Με  την  εστίαση  στις  «πρακτικές»  (literacy  practicies),  που  κατά  κανόνα  γίνεται  
προκειμένου να αναλυθεί ο εγγραμματισμός (Baynham, 2002) (Hawisher κ.α., 2000) (Barton κ.α., 
2000), επιτυγχάνεται η σύνδεση του «γνωσιακού με το κοινωνικό», συνεπώς της διανοητικής με 
την  πολιτισμική  διάσταση  των  πραγμάτων,  μέσα  από  μια  άμεση  περιγραφή  και  ερμηνεία  των 
ανθρωπίνων δράσεων. 
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  Ένας τεχνολογικός εγγραμματισμός συνήθως χαρακτηρίζεται από τους κοινωνικούς στόχους 
τους  οποίους  εξυπηρετεί,  μέσα  από  την  απόκτηση  γνώσεων  και  δεξιοτήτων.  Αυτή  είναι  μια 
λειτουργική προσέγγιση του εγγραμματισμού. Από την διαδραστικότητα με τα λογισμικά και την 
χρήση  των  περιφερειακών,  μέχρι  την  αντίληψη  μέσα  από  καρτεσιανούς  άξονες,  αναλύσεις, 
αναγωγές, εντολές και άλλες συγκεκριμένες διαδικασίες, δεν έχουμε τίποτε άλλο από πρακτικές 
εγγραμματισμού  σε  μια  συγκεκριμένη  τεχνολογία,  έχοντας  θέσει  κοινωνικούς  στόχους  για  τον 
εγγραμματιζόμενο. 

 

  Αν ο εγγραμματισμός ιδωθεί ως μια «βαθύτερη» γνώση του «τι επιτελούν οι συγκεκριμένες 
πρακτικές»  αλλά  και  «της  συνείδησης  των  ατόμων  για  τις  επιτελέσεις  αυτές»,  δεν  είναι  παρά 
ένας κριτικός εγγραμματισμός (Baynham, 2002). Για παράδειγμα, η επίγνωση και η αντίληψη μιας 
συσκευής  ως  ανθρώπινη  κατασκευή,  ιστορικό  προϊόν  μιας  τεχνολογίας  με  συγκεκριμένες 
καταβολές, κινείται στην κατεύθυνση ενός κριτικού εγγραμματισμού.  

   
  Ως  μέσα  επίτευξης  κοινωνικών  στόχων,  οι  εγγραμματισμοί  όπως  και  η  κουλτούρα 
αποκτούνται  από  τα  άτομα  μέσα  σε  κάποιας  μορφής  συλλογικότητα.  Αν  και  πρακτικές 
εγγραμματισμού στην  τεχνολογία μπορούν να αποκτηθούν άτυπα στο  ηλεκτρονικό παιχνίδι,  τα 
ηλεκτρονικά  μέσα  ενημέρωσης,  τους  οικιακούς  ή  δημόσιους  προσωπικούς  υπολογιστές,  το 
φιλικό περιβάλλον ή τη διασκέδαση, το σχολικό περιβάλλον είναι που, εκτός από θεσμικό ρόλο, 
χαρακτηρίζεται από το συγκριτικό πλεονέκτημα της ανάπτυξης και μετάδοσης πολυδιάστατα μιας 
πληροφορικής κουλτούρας (Papert, 1991). 

 
  Πρακτικές τεχνολογικών εγγραμματισμών στην σχολική κουλτούρα, που σχετίζονται με την 
πληροφορική μπορεί  κανείς  να  εντοπίσει σε όλα  τα  γνωστικά πεδία,  πριν ακόμη  την ανάπτυξη 
των σύγχρονων τεχνολογιών και χωρίς απαραίτητα αυτές να έχουν γίνει αντιληπτές σε συνάφεια. 
Οι πρακτικές αυτές, δεν σχετίζονται άμεσα με τους υπολογιστές, δεν είναι πάντα προφανείς αλλά 
αναδεικνύονται  μέσα  από  μια  δημιουργική  και  κριτική  ματιά.  Από  την  πρώτη  στιγμή  της 
μαθητικής  ζωής  με  τον  άβακα,  τα  κάθε  λογής  αριθμητήρια,  τις  κάρτες  με  το  αλφάβητο,  τις 
ράβδους,  τους  κύβους,  αργότερα  τα  στοιχειώδη  ηλεκτρικά  κυκλώματα,  τους  πρωτότυπους 
πίνακες  και  τα  απεικονιστικά  εποπτικά  μέσα,    την  θέσπιση  διαγραμμάτων  λειτουργίας  για 
διάφορες  διαδικασίες  στην  τάξη,  την  χρήση  των  περιεχομένων  ενός  βιβλίου,  τα  τετράδια  με 
κουτάκια, μέχρι τα παιχνίδια όπως τα «τουβλάκια», τα «ξυλάκια», η «τρίλιζα» και η «ναυμαχία» 
δεν  έχουμε  παρά  λιγότερο  ή  περισσότερο  τεχνολογικούς  εγγραμματισμούς  που  συνιστούν 
ενδείξεις μιας πληροφορικής κουλτούρας. Ακόμη και η κατασκευή επαναλαμβανόμενων σχεδίων 
στην  «χαρτοδιπλωτική  ‐  κοπτική»,  είναι  μια  παλαιότατη  μεταφορά  της  εκτεχνολογημένης 
«αντιγραφής  ‐  μεταφοράς»  της  πληροφορίας,    η  κατασκευές  σχημάτων  με  σπίρτα  και 
οδοντογλυφίδες  είναι  μια  μέθοδος  ανάλυσης  μορφών  και  σχημάτων,  ενώ  τα  «πατρόν»  που 
χρησιμοποιούσαν κυρίως παλιότερα για τα κεντήματα, όπου στημόνι και υφάδι δημιουργούσαν 
μια συντεταγμένη ανάλυση  της  εικόνας,  οδηγεί στην συμβατική αναπαράσταση  των καμπυλών 
με  τεθλασμένες  γραμμές,  όμοια  με  τον  τρόπο  που  οι  αλγόριθμοι  των  σύγχρονων  ψηφιακών 
αρχείων  εικόνας  το  πράττουν.  Είναι  ένας  ιδιότυπος    πρόδρομος  του  εγγραμματισμού  στην 
ψηφιοποιημένη απεικόνιση, όπου κάθε βελονιά λειτουργεί ως ένα εικονοστοιχείο.  

 
  Θέλοντας,  λοιπόν,  να  προσεγγίσουμε  την  πολιτισμική  διάσταση  των  Τεχνολογιών  της 
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, θεωρήσαμε την πληροφορική κουλτούρα ως το θεωρητικό 
εργαλείο μας και τις πρακτικές εγγραμματισμού την σύνδεση αυτής με μια διδακτική πρακτική.  
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  Αν και οι δυνατότητες ανάπτυξης πρακτικών στην τάξη μπορούν να προκύψουν σε όλα τα 
γνωστικά πεδία, χωρίς μάλιστα αυτά να διαχωρίζονται αν έχουμε μια διαθεματική προσέγγιση, ο 
δημιουργικός και πολιτισμικός χαρακτήρας μιας τέτοιας ανάπτυξης μπορεί να ευνοηθεί από την 
διδακτική  των  τεχνών.  Η  Πολιτισμική  Αγωγή,    είναι  μια  χαρακτηριστική  περίπτωση  ανάπτυξης 
διδασκαλίας  με  ταυτόχρονη  έμφαση  στο  τεχνολογικό  και  πολιτισμικό  στοιχείο  (Θεοδωρίδης, 
2002),  όμως  και  η  Αισθητική  Αγωγή,  μέσα  από  ένα  σύνολο  αντικειμένων  που  περιλαμβάνει 
προσφέρεται για τον σκοπό αυτό.   
 
ΙΙΙ. Το παράδειγμα του μαθήματος μουσικής 
 
  Ένα  αντικείμενο  της  Αισθητικής  Αγωγής,  η  Μουσική  Αγωγή,  χαρακτηρίζεται  από  μια 
ιδιαίτερη  σχέση  με  την  πληροφορική.  Ο  Ιάννης  Ξενάκης  (2001)  τόνισε  τη  διαχρονικότητα  της 
σχέσης αυτής,  θυμίζοντάς μας,  για παράδειγμα,  ότι  η μουσική παρτιτούρα δεν  είναι παρά ένα 
γράφημα  με  άξονες  τον  χρόνο  και  το  τονικό  ύψος,  ενώ  η  φούγκα  μια  αφαιρετική  έννοια 
αυτοματισμού,  ενώ  ο  Νικόλας  Νεγρεπόντης  (1995)  χαρακτηρίζει  την  μουσική  «κατευθυντήρια 
δύναμη»  της  πληροφορικής,  αναφερόμενος  σε  μια  σχέση  που  ουσιαστικά  διαπιστώθηκε  και 
εδραιώθηκε  αρκετά  νωρίς  (Durham,  1988),  (Pekelis,  1986).  Έτσι,  το  μάθημα  της  μουσικής 
αποδεικνύεται πρόσφορο για να μελετηθεί ο τρόπος που η συστηματική ανάδειξη τεχνολογικών 
εγγραμματισμών  και  η  διαμόρφωση  μιας  πληροφορικής  κουλτούρας,  συμβάλλουν  στις 
σύγχρονες διδακτικές ανάγκες.   
 
  Πολλά  παραδείγματα  συμβολισμών  και  απεικονίσεων  στην  καθημερινή  διδακτική  πράξη 
υποδηλώνουν  τη  σχέση  της  με  την  πληροφορική  κουλτούρα:  οι  διαγραμματικές  «πίτες»  και 
«ράβδοι»  των  «αξιών  διαρκείας»,  η  απεικόνιση  με  «σκαλοπάτια»  μουσικών  κλιμάκων, 
απλουστευμένων  ή  «με  ακρίβεια  ημιτονίου»,  «κλιμάκων  δυναμικής»,  μελωδιών,  οι 
οπτικοποιήσεις  μορφολογικών  στοιχείων,  γραφήματα  «ταμπλατούρας»  εγχόρδων, 
απεικονισμένα  φαινόμενα  ακουστικής,  όπως  συνηχήσεις,  ηχητικά  κύματα  και  άλλα.  Μουσικές 
πρακτικές  και  τεχνικές  ανάλυσης,  επεξεργασίας  και  αναπαραγωγής  του  ήχου  δομούνται  στην 
βάση πληροφορικών και κυβερνητικών μοντέλων, ακόμη κι αν δεν γίνεται άμεσα φανερό και ένα 
μέρος  της  διδασκαλίας  αναλώνεται  στην  εγκόλπωση  των  μοντέλων  αυτών  από  την  κουλτούρα 
των μαθητών.  
 
  Στα  πρώτα  βήματα  εξάπλωσης  των  προσωπικών  υπολογιστών  πολλά  σχετικά  βιβλία  για 
παιδιά  αναφέρονταν  σε  θέματα  μαθηματικών,  λογικής,    γλωσσών προγραμματισμού,  εντολών, 
ορολογίας,  απεικονίσεων  και  άλλα  ζητήματα,  τα  οποία  στην  πορεία  κατά  κύριο  λόγο 
συμπτύχθηκαν  στα  εισαγωγικά,  κυρίως  θεωρητικά,  κεφάλαια  των  εγχειριδίων,  που  δεν 
αφορούσαν στην άμεση  χρήση  των υπολογιστών.  Στις σημερινές  εφαρμογές  και προγράμματα, 
καθώς  τα  παιδιά  βρίσκονται  σε  διεπαφή  με  τον  υπολογιστή,  δεν  βρίσκουν  κάποιο  πρακτικό 
αντίκρυσμα στις πρωταρχικές αυτές αναφορές, αν και δεν παύουν να στοιχειοθετούν τις βάσεις 
του  τεχνολογικού  αυτού  οικοδομήματος.  Για  την  μουσική,  ωστόσο,  λειτουργούν ως  αποδοτικά 
αναλυτικά  εργαλεία,  και  η  χρήση  τους  μπορεί  να  λειτουργήσει ως  ένα  ιδιότυπο  «αντιδάνειο», 
μπορούμε  να  πούμε,  μέσα  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  για  την  διαμόρφωση  μιας 
σφαιρικότερης πληροφορικής κουλτούρας, «ένα βήμα πριν» την άμεση επαφή του παιδιού με το 
υλικό των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. 
 
  Η  ανάπτυξη  διδακτικού  υλικού  σε  μια  τέτοια  λογική,  εντάχθηκε  κατά  την  σχολική  χρονιά 
2003‐2004 στις δημιουργικές δραστηριότητες του μαθήματος μουσικής σε τμήματα, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξης, από τρία δημοτικά σχολεία (18ο, 32ο, 40ο Δ. Σχ. Περιστερίου). Κατασκευάστηκαν εποπτικά 
μέσα  τα οποία προσαρμόστηκαν στις ανάγκες  των διδακτικών πρακτικών  και αφορούσαν  τόσο 
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τον εξοπλισμό της τάξης, όσο και τα ατομικά αντικείμενα των παιδιών. Οι δράσεις αυτές δεν θα 
αποτελούσαν πρωτεύον διδακτικό αντικείμενο, αλλά θα συνέβαλαν μέσα από την εποπτεία, στην 
επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος της μουσικής.  
 
  Ξεκινώντας  από  την  αναζήτηση  μιας  αφαιρετικής  κατασκευαστικής  δομής,  ένα  απλό  και 
προσιτό μέσο που μπορεί να αποθηκεύει και να απεικονίζει δυαδικά ψηφία, κατασκευασμένο με 
καθημερινά υλικά, αναπτύχθηκαν ανάλογα τις ανάγκες, «κομμάτια μνήμης» για διαφόρων ειδών 
πληροφορίες. Μια κατασκευή απ’  το μέσο αυτό,  χιλιάδων θέσεων, που λειτουργούσαν ως Bits, 
μπορούσε  να  αποτελέσει  μια  «κεντρική  μνήμη»  στην  τάξη,  σταθερή  ή  «επανεγγράψιμη»,  για 
παράδειγμα, μεγέθους ενός kilobyte. Στην επιφάνεια αυτή μπόρεσαν να αναπτυχθούν σχήματα, 
συμβολισμοί  και  ποικίλοι  κώδικες,  να αποθηκευτούν πληροφορίες,  μελωδίες,  ρυθμοί αλλά  και 
υπολογιστικές πράξεις. Καθώς οι λειτουργίες του εποπτικού αυτού μέσου μπορούσαν να είναι η 
καταγραφή και απεικόνιση της πληροφορίας επείχε την θέση μιας τεχνολογίας αποθήκευσης και 
διαχείρισης  της  γνώσης.  Μπορούσε,  ωστόσο  να  περιλάβει  την  κατασκευή  ενός  αναλυτικού 
μοντέλου δημιουργίας έργων, π.χ. μουσικών συνθέσεων, οπότε το κομμάτι αυτό έπαιρνε τη θέση 
ενός  λογισμικού προγράμματος  (εφαρμογή)    και  οι  δημιουργίες,  θέση αρχείων,  συναρτημένων 
και διαχειριζομένων από το λογισμικό  αυτό. 
 
  Μικρότερης  χωρητικότητες  κατασκευές  που  είχαν  τα  παιδιά  στην  διάθεσή  τους  ως  ένα 
είδος «σύγχρονου ψηφιακού άβακα», αποτέλεσαν τους «προσωπικούς τους υπολογιστές».  
 
  Αναπτύχθηκαν  κατασκευές  αποθήκευσης,  όπως  σε  μορφή  ταινίας,  που  προσομοιάζουν 
τόσο στην λογική πολλών ιστορικών εφαρμογών αποθήκευσης και αναπαραγωγής μουσικής, όσο 
και  στα  πραγματικά  μαγνητικά  αποθηκευτικά  μέσα.  Έτσι  ανέκυψαν  ζητήματα  επικοινωνίας, 
μεταφοράς  της  πληροφορίας,  ύπαρξης  ή  απαλοιφής  του  «θορύβου»  και  μηχανισμών 
κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης της πληροφορίας.  
 
  Δημιουργήθηκαν  εικαστικά  έργα  με  εποπτικό  χαρακτήρα  και  κατασκευές  με 
ψηφιοποιημένες,  στο  πρωτογενές  αυτό  υλικό,  εικόνες,    που  αναρτήθηκαν  στην  τάξη,  δίνοντας 
παράλληλα έναν εργαστηριακό  τόνο στον  χώρο,  μια  και μπορούσε σ’ αυτά να γίνει μελέτη και 
δημιουργία.  
 
  Τα  παιδιά,  αποκτώντας  πλέον  τους  συγκεκριμένους  εγγραμματισμούς,  ήταν  δυνατό  να 
εκφέρουν την άποψή τους για την λειτουργία των κατασκευών, να εκφραστούν μέσα από αυτές, 
συνθέτοντας  μουσική,  εικόνες  και  παιχνίδια  βασισμένα  σε  εγγράμματες  πρακτικές.  Έγινε 
προσπάθεια  να  προσεγγιστεί  πολύπλευρα  κάθε  πρακτική  εγγραμματισμού  ως  προς  την 
σκοπιμότητα και τις λειτουργίες της, ώστε οι μαθητές να έχουν τον κριτικό έλεγχο της γνώσης που 
διαχειρίζονται, ως ισότιμοι συμμέτοχοι στην δημιουργία.  
 
  Για  την  μελέτη  «επί  χάρτου»  χρησιμοποιήθηκαν  ξεχωριστά  τετράδια  και  για  την 
αναπαραγωγή των μουσικών κειμένων που προέκυπταν χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο κρουστών 
που κάθε παιδί κατασκεύασε για τον ατομικό του εξοπλισμό, στα πλαίσια των οργανογνωστικών 
δραστηριοτήτων  του μαθήματος.  Αυτά αποτέλεσαν  το σημείο παραγωγής ήχου  ενώ οι  ίδιες  οι 
κατασκευές  λειτουργούσαν  ως  άμεσες  μονάδες  εξόδου  της  εικόνας,  ώστε  να  μπορούν  οι 
κατασκευές να λειτουργούν «οπτικοακουστικά». 
 
  Επίσης  η  καθολικά  χρησιμοποιούμενη  ψηφιοποιημένη  μορφή  ως  ένα  ενιαίο  «φορμά», 
έκανε  τις  εποπτικές  κατασκευές  να  λειτουργούν με  τη  λογική  της  συμβατότητας,  της  ροής  των 
δεδομένων μέσα από ένα «δίκτυο» και της διατήρησης «πρωτοκόλλων» και προτύπων.  
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  Τα  εποπτικά  αυτά  μέσα  παρείχαν  την  ευκολία  θέασης  από  όλη  την  τάξη  και  μπορούσαν 
λόγω  της  οπτικής  διαπερατότητάς  τους  να  παραβληθούν  άμεσα  με  «αναλογικές»  απεικονίσεις 
του μαυροπίνακα, ώστε να γίνουν διακριτά και να μπορούν να αναπτυχθούν θέματα σχετικά με 
τις σχέσεις ψηφιακής και αναλογικής πληροφορίας.  
 
  Για  τις  λειτουργίες  και  τα  χαρακτηριστικά  που  προσομοιάζουν  με  αντίστοιχα  της 
πληροφορικής, χρησιμοποιήθηκαν οι σχετικοί όροι, όπως:  δυαδικό ψηφίο, αναλογικό, ψηφιακό, 
ανάλυση, αποθήκευση, αρχειοθέτηση, δεδομένα, αποθηκευτικά μέσα, γλώσσα, κώδικας, πεδίο, 
σελίδα, λογισμικό, μνήμη, πίνακας, σύμβολο και άλλοι. Αναπτύχθηκαν βιωματικά, ως πρακτικές 
και σχεδόν ποτέ ως διδασκόμενες έννοιες, η δενδροειδής μορφή, ο αλγόριθμος, η ψηφιοποίηση, 
ο  προγραμματισμός,  το  σύστημα,  οι  διάφοροι  τύποι  μνήμης  της  πληροφορικής,  η  διαχείριση 
πληροφοριών και άλλες.  
 
IV. Συμπεράσματα 
 
  Η  δημιουργική  αυτή  δραστηριότητα  υπήρξε  αρκούντως  εύστοχη  για  την  διδακτική  της 
μουσικής.  Σε  πολύ  μικρό  χρονικό  διάστημα  τα  παιδιά  κατανοούσαν  έννοιες  και  νοήματα 
βιωματικά,  και  χειρίζονταν  το  «ψηφιοποιημένο»  σύστημα  αποθήκευσης  και  αναπαραγωγής 
μουσικής,  ακόμη  και  με  πρωτογενείς  δικές  τους  συνθέσεις.  Δεν  χρειάστηκε  κατ’  αρχάς  να 
εμπλακούν  με  άλλα  συστήματα  γραφής  και  απεικόνισης  για  να  αναδείξουν  εγγράμματα  την 
μουσικότητά  τους.  Όταν  όμως  έγινε  αυτό,  υπήρξε  μεγάλο  ποσοστό  κατανόησης  σε  μικρότερο 
σχετικά  χρόνο.  Οι  διδακτικοί  στόχοι  του  μαθήματος  της  μουσικής  είχαν  μπορούμε  να  πούμε 
υπερκαλυφθεί. 
 
  Η ανάπτυξη, ωστόσο των τεχνολογικών εγγραμματισμών απέδωσε διττά: για το μάθημα της 
μουσικής  υπήρξε  πολλαπλά  ένα  έναυσμα  για  ενασχόληση  με  τους  σύγχρονους  ήχους  και  την 
ακουσματική  αισθητική  που  καθημερινά  κατακλύζει  τα  παιδιά  μέσα  από  κάθε  λογής  ηχούσα 
συσκευή. Για το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λειτούργησε αβίαστα η διαθεματικότητα 
με όλα τα επόμενα, από αυτό, οφέλη. 
 
  Πολλές γνώσεις φάνηκε ότι μπορούν να αναδειχθούν, ως ένα γνωστικό οπλοστάσιο καθώς 
ο μαθητής μεγαλώνοντας περνά από τις συγκεκριμένες νοητικές ενέργειες και την συγκεκριμένη 
σκέψη,  στην  αφηρημένη  σκέψη,  οπότε  και  η  πληροφορική  θα  αποτελέσει  βάσει  του 
προγράμματος  διδακτικό  αντικείμενο.  Αυτό  όμως  εμφανίζεται  ως  μια  εποικοδομητική 
παράπλευρη ωφέλεια και όχι ως αυτοσκοπός, αφού η δραστηριότητα χρησίμευσε ως αναλυτικό 
εργαλείο  για  αποδοτικότερη  διδασκαλία  της  μουσικής  και  όχι  εγχείρημα  εισαγωγής  στην 
πληροφορική. 
 
  Αυτό που ουσιαστικά δημιουργήθηκε με  τα μέσα αυτά ήταν «υπολογιστές  χωρίς  ρεύμα» 
στους  οποίου  φάνηκε  να  έγινε  μια  ανατομική  μελέτη  στο  εσωτερικό  της  μνήμης  του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το γεγονός αυτό συνέδεσε την έννοια της τεχνολογίας με στοιχεία της 
καθημερινότητας    απαγκιστρώνοντάς  την  από  την  αντίληψή  της  μόνο  στις  ηλεκτρονικές 
συσκευές. Ανάλογα το επίπεδο αναπτύχθηκαν προβληματισμοί, καθώς προσεγγίστηκε καλύτερα 
η σχέση τέχνης και τεχνολογίας και ο τρόπος που οι σύγχρονες εξελίξεις επιδρούν σ’  αυτήν. Αυτό 
συνέβαλε  στην  ανάπτυξη  της  κριτικής  ματιάς  των  παιδιών,  στην  αντίληψη  της  τεχνολογίας  ως 
κατασκευή, την κατανόηση του εργαλειακού της χαρακτήρα και στην εμβάθυνση στην έννοια της 
δημιουργίας,  ειδικότερα  στις  τέχνες  και  τη  μουσική.  Δόθηκε  έτσι  περαιτέρω  ώθηση  για  
πειραματισμούς και δημιουργία πρωτότυπων μουσικών και οπτικών συνθέσεων από τα παιδιά.  
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  Η  μεγέθυνση  του  εσωτερικού  του  υπολογιστή  μέσα  από  τις  εποπτικές  κατασκευές  και  η 
ταυτόχρονη  θέασή  του  από  το  σύνολο  της  τάξης  δημιούργησε  στα  παιδιά  συλλογικές 
αναπαραστάσεις,  εμπειρίες  και  βιώματα,  γεγονός  που  ενισχύει  την  διαμόρφωση  της 
συγκεκριμένης κουλτούρας.  Η συλλογικότητα αυτή χαρακτήρισε τη μορφή αυτή διδασκαλίας ως 
διαφορετική  απ’  την  περίπτωση  όπου  ο  μαθητής  θα  βρεθεί  μπροστά  στον  ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, όπου οι μαθησιακές διαδικασίες σε ένα μεγάλο βαθμό εξατομικεύονται.  
 
  Ο  τρόπος προσέγγισης  της  γνώσης,  που  επιχειρήθηκε,    δεν ανακόπηκε από  την πρακτική 
του  διαχωρισμού  των  γνωστικών  πεδίων.  Λειτούργησε  στη  βάση  της  σύμφυσης  τους, 
αναδεικνύοντας ουσιαστικά στοιχεία   του περιεχομένου της διδακτέας ύλης.  Ιδιαίτερη σημασία 
είχε, να κατανοήσουν τα παιδιά όχι μόνο τις σκοπιμότητες του έργου, που σε ένα μεγάλο βαθμό 
φάνηκε  να  διαισθάνονται  εξ’  αρχής,  αλλά  και  την  σημασία  στοιχείων  της  καθημερινής 
κουλτούρας  και  άτυπων  εγγραμματισμών,  που  αποκτούν  επίσης  καθημερινά,  προκειμένου  να 
έχουν  πρόσβαση  στην  γνώση.  Ίσως  αυτό  συνεισφέρει  γενικότερα  στην  αντίληψή  τους  για  την 
μελλοντική  καθημερινότητα,  καθώς  όλο  και  περισσότερο  θα  βιώνουν  έναν,  όπως  θα  τον 
αποκαλούσε ο Fransoua Lyotard (1993), «εκπληροφορισμένο» πολιτισμό.  
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Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
 
Σακοβέλη Πηνελόπη‐Υπ Π.Ε Αχαΐας  
Ραβασόπουλος Γιώργος‐Καθ.Πληρ. 
Παπασωτηροπούλου Κων/να‐Υπ Π.Ε Αχαΐας  
 
Περίληψη 
 
  Η    εργασία  που  παρουσιάζεται  αποτελεί  μέρος  μιας  πιλοτικής  έρευνας    που  έγινε  στους 
εκπ/κούς  της  Α/θμιας  Εκπ/σης  Αχαΐας,  οι  οποίοι  υλοποίησαν  προγράμματα  Περιβαλλοντικής 
Εκπ/σης  στο  σχολείο  κατά  το  σχ.  έτος  2003‐2004.  Έχει  σαν  στόχο  να  παρουσιάσει  και  να 
περιγράψει  αποτελέσματα  που  προέκυψαν    από  ερωτήματα  σχετικά  με  την  δυνατότητες 
συνδυασμού  στην  εκπαιδευτική  πρακτική  της  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  και  των  Νέων 
Τεχνολογιών,    από  ερωτήματα  σχετικά  με  την  σύγχρονη  εφαρμογή  σχολεία  της  Αχαΐας,  καθώς 
επίσης  και  να  καταγράψει    όσο  το  δυνατό  πιο  συγκεκριμένα  τις  επιμορφωτικές  ανάγκες  των 
εκπ/κών στο κοινό πεδίο που αυτές οι δύο  εκπαιδευτικές καινοτομίες ορίζουν.  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
  Στο  σύγχρονο  σχολείο  συναντώνται  δυο  μεγάλες  καινοτομίες.  Η  περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και η χρήση των  νέων τεχνολογιών.  Μετά από 14 χρόνια εφαρμογής του θεσμού της 
Π.Ε στο σχολείο  και με δεδομένη : 
 
την ευελιξία που εμπεριέχουν αυτά τα  καινοτόμα προγράμματα ως προς την εμπλοκή τους με τις 
σύγχρονες προσεγγίσεις  σε εργαλεία και μεθόδους, 
την εκπαιδευτική πολιτική σε επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και 
σε επίπεδο απόκτησης υποδομών στα σχολεία  
την χρήση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο και σπίτι από εκπ/κούς και μαθητές 
 
  η έρευνά μας έγινε με σκοπό την διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης στο πλαίσιο της 
σύνδεσης των δυο αντικειμένων, την καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών των εκπ/κών ώστε 
να σχεδιαστεί η επιμορφωτική δραστηριότητα του Τμήματος Π.Ε στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα η 
έρευνα  είναι  πιλοτική  με  στόχο  την  επομένη  χρονιά  να  γίνει  σε  πανελλαδικό  επίπεδο.  Στη 
συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιαστεί μέρος της έρευνας 
 
2. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
  Η Περιβαλλοντική Αγωγή  είναι  μια παιδαγωγική  διαδικασία που  επιδιώκει  να προσφέρει 
γνώσεις,  να  αναπτύξει  συναισθήματα,  να  καθορίσει  αξίες,  να  αναπτύξει  δεξιότητες,  να 
διαμορφώσει  στάσεις  και  κώδικες  συμπεριφοράς  θετικές  στο  περιβάλλον  και  τα  πολιτισμικά 
επιτεύγματα. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιούμε τον όρο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σύμφωνα με 
την συνήθη  έννοια  και    με  την  επίγνωση ότι  σύμφωνα με  τους Παιδαγωγούς  είναι  στενότερος 
αυτού  της  Περιβαλλοντικής  Αγωγής  γιατί  έχει  υπερτονισμένο  το  στοιχείο  της  συγκεκριμένης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατάρτισης και ασθενέστερο το στοιχείο της δια βίου αγωγής το 
οποίο έχει και την καταλυτική επίδραση στην δημιουργία οικολογικής συνείδησης. Η Π.Ε λοιπόν 
στοχεύει    στην  ανάπτυξη  ικανοτήτων    στο  άτομο  ώστε  να  κατανοεί  και  να  αξιολογεί  την 
περίπλοκη  σχέση  ανάμεσα  στο  φυσικό  και  ανθρωπογενές  περιβάλλον  και  να  αποκτήσει 
ετοιμότητα για δράση σε σχέση με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. Αμφισβητεί το 
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νοησιαρχικό σχολείο και επιδιώκει ένα σχολείο ικανό να διαμορφώνει ενεργούς πολίτες και όχι 
παθητικούς θεατές‐  καταναλωτές,  που θα εξυπηρετεί  τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική ολότητα 
με κοινωνικό πρόσωπο.  
 
  Το  τρίπτυχο  «απόκτηση  γνώσεων‐αλλαγή  στάσεων–ανάληψη  δράσεων»  και  εμπεριέχουν 
συμπυκνωμένη  τη φιλοσοφία  και  το θεωρητικό πλαίσιο  της Π.Ε,  όπως αυτό  καθορίστηκε μέσα 
από  το  οικολογικό  κίνημα  και  τα  διεθνή  συνέδρια  για  την  Π.Ε.  Εμπεριέχει  3  διαστάσεις  :  α) 
εκπαίδευση μέσω του περιβάλλοντος  (το περιβάλλον ως πεδίο μάθησης), β) εκπαίδευση για το 
περιβάλλον  (γνώση και  λειτουργία  του),  γ)  εκπαίδευση  για  χάρη  του περιβάλλοντος  (ανάπτυξη 
αξιών,  στάσεων  και  συμπεριφορών θετικών  για  το περιβάλλον).  Βασικές  της αρχές μεταξύ  των 
άλλων είναι:  
 
Α)  Η  διεπιστημονικότητα  που  αφορά  στην  συνεπίδραση  πολλών  διαφορετικών  επιστημονικών 
πεδίων στην επεξεργασία των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
Β) Η στοχαστικοκριτική μάθηση που αφορά μάθηση ανοικτή προκειμένου να συνειδητοποιηθούν 
δομές σκέψης και δράσης στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης 
Γ) Η ολιστική προσέγγιση που αφορά στην σύλληψη και θεώρηση του συστήματος ως «όλου» και 
όχι ως συνόλου αποτελούμενου από επί μέρους συνθετικά  αλλά ανεξάρτητα τμήματα. 
Δ)  Η  Κατεύθυνση  προς  τη  δράση  που  αφορά  στην  ενεργοποίηση  των  συμμετεχόντων  για  την 
επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
  
2.1  Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
 
   Ο θεσμός της Π.Ε εφαρμόζεται επίσημα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από το 1991 
και η Π.Ε υλοποιείται μέσα και έξω από το ΑΠ, σε εθελοντική βάση, από τους εκπαιδευτικούς. Σε 
κάθε  νομό  υποστηρίζεται  σε  επίπεδο  οργάνωσης  και  συμβουλευτικής  από  2  υπευθύνους  Π.Ε 
(έναν για κάθε εκπ/κή βαθμίδα αντίστοιχα βαθμίδα). Ταυτόχρονα στις περισσότερες περιφέρειες 
λειτουργούν και τα ΚΠΕ ( Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). 
 
  Στις αρμοδιότητες των υπευθύνων Π.Ε και για τις δυο βαθμίδες, αναφέρεται η προώθηση 
και  η  εφαρμογή  της    μέσα  από  την  οργάνωση  εξειδικευμένων  συνεδρίων  και  σεμιναρίων  σε 
εκπ/κούς για θέματα περιβάλλοντος, παιδαγωγικής και μεθοδολογίας, πολύπλευρη στήριξη των 
σχολικών προγραμμάτων Π.Ε, η συνεργασία με φορείς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, η 
δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων κλπ.  
 
  Ειδικότερα στο Ν. Αχαΐας και στην Α/θμια Εκπ/ση κατά μέσο όρο υλοποιούνται 110 σχολικά 
προγράμματα ανά έτος με  τη συμμετοχή 120  εκπ/κών και 2500 μαθητών.   Πολύ μεγάλο βάρος 
έχει δοθεί στην επιμόρφωση των εκπ/κών ώστε να εμπλουτίζουν τις γνώσεις ,τις εμπειρίες και τις 
πρακτικές  τους  σε  θέματα  Π.Ε.  Για  το  σκοπό  αυτό  κατά  το  σχ.έτος  πραγματοποιήθηκαν  20 
σεμινάρια  εισαγωγικά,  εξειδικευμένα  σε  μεθοδολογίες,  θεματικές  ενότητες,  τεχνογνωσία, 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και  το επίπεδο γνώσης και εμπλοκής των εκπ/κών. 
 
  Ο  σχεδιασμός  του  επιμορφωτικού  έργο  του  Τμήματος  Π.Ε  της  Δ/νσης  Α/θμιας  Αχαΐας, 
καθορίζεται κάθε χρονιά με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν, όπως αυτές καταγράφονται από 
τα  δελτία  αξιολόγησης  που  συμπληρώνουν  οι  εκπ/κοί  με  τη  λήξη  των  προγραμμάτων    και  την 
διαμορφωτική αξιολόγηση που γίνεται κατά τη διάρκεια του έτους καθώς επίσης και ανάλογα με 
τις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις και επιστημονικές δυνατότητες που καταγράφονται. 
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  Η  μεθοδολογία  υλοποίησης  των  σχολικών  προγραμμάτων  στηρίζεται  σε    μεθόδους  στις 
οποίες  έχουν καθοριστικό ρόλο το βίωμα, η χρήση πολυποίκιλων μέσων πληροφόρησης, ενεργός 
δράση,  η  ομάδα,  η  συνεργατικότητα,  η  συμμετοχικότητα.  Η  προσέγγιση  των  περιβαλλοντικών 
προβλημάτων γίνεται διεπιστημονικά και μέσα από με κατεύθυνση από το τοπικό στο γενικό και 
δημοσιοποίηση  των  προγραμμάτων  μέσα  από  ειδικές  παρουσιάσεις.  Τα  τελευταία  χρόνια 
σημαντικό  ρόλο  κατέχουν  και  τα    σχολικά  δίκτυα  που  υλοποιούνται  σε  τοπικό‐εθνικό‐διεθνές 
επίπεδο και διευρύνουν και εμπλουτίζουν την επικοινωνία και την πληροφόρηση. 
 
3. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
  Εξαιτίας  της  ραγδαίας  εξέλιξης  της  τεχνολογίας  και  της  βελτίωση  των  νέων  τεχνολογιών 
καθώς και  της Πληροφορικής,  η  εκπαίδευση φυσικά δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη, 
όχι  μόνο  διότι  θα  πρέπει  να  αναπροσαρμόζεται  στις  νέες  απαιτήσεις  της  κοινωνίας,  αλλά  και 
επειδή ο υπολογιστής δεν είναι μία μηχανή όπως οι άλλες. Οι νέες συνθήκες της «Κοινωνίας της 
Γνώσης»  επιβάλλουν  την  ανάγκη  αναμόρφωσης  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  σε  όλες  τις 
ανεπτυγμένες  χώρες,  ώστε  αυτό  να  ανταποκρίνεται  στις  νέες  και  διαχρονικές  ανάγκες  του 
ανθρώπου.  Όλο  και  περισσότεροι  αναγνωρίζουν  σήμερα  στα  σχολεία  και  την  εκπαιδευτική 
κοινότητα την ανάγκη για ευρύτερη πρόσβαση και χρήση του Internet και  αναφέρονται στις νέες 
μαθησιακές δυνατότητες που ανοίγονται στην κοινωνία της πληροφορίας.  
 
  H  προσφορά  των νέων  τεχνολογιών και  του διαδικτύου στην εκπαίδευση είναι πολλαπλή 
και  οι  στόχοι  που  εξυπηρετούνται  μέσω  αυτών  ποικίλουν.  Προσφέρεται  ως  πηγή  δεδομένων, 
πηγή    πληροφοριών,  πηγή  εκπαιδευτικού  υλικού  με  δυνατότητα  αποθήκευσης  κάθε  είδους 
πληροφορίας  για  χρήση  και  τροποποίησή  της.,  ως  μέσο  ενημέρωσης,  ως  μέσο  προβολής  και 
δημοσίευσης  πληροφοριών  Διευκολύνει  την  πρόσβαση  σε  μουσεία,  βιβλιοθήκες,  βάσεις 
δεδομένων, και άλλες άτυπες πηγές γνώσεις. Προσφέρει νέες δυνατότητες ανεύρεσης επιπλέον 
πληροφοριών, εκατοντάδων σχεδίων μαθημάτων. Το σημαντικότερο δε είναι ότι προσφέρεται ως 
ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας, μιας επικοινωνίας χωρίς χρονικούς, γεωγραφικούς και άλλους 
περιορισμούς  πρόσβασης  και  δίνει  την  δυνατότητα    σε  μαθητών  και  εκπαιδευτικούς, 
συνεργασίας  και  ανταλλαγής  απόψεων  και  ιδεών  μεταξύ  τους.  Το  διαδίκτυο  παρέχει  πολλές 
εναλλακτικές  μορφές  επικοινωνίας  δίνοντας  τη  δυνατότητα  στους  εκπαιδευτικούς  να 
επικοινωνούν  με  συναδέλφους  τους  και  με  άλλους  ειδικούς  στο  χώρο  τους  από  όλο  τον 
κόσμο. Πολλά  σχολεία,  της  χώρας  μας,  έχουν  δημιουργήσει  ιστοσελίδες  προσφέροντας  στους 
μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς πολλαπλές υπηρεσίες.  
 
  Αποτέλεσμα  είναι  ολοένα  και  περισσότερο  οι  νέες  τεχνολογίες  να  γίνονται  απαραίτητες 
στην  εκπαίδευση,  τόσο  γιατί  το  σχολείο  πρέπει  να  ανταποκριθεί  πιο  αποδοτικά  στις  γνωστές 
μέχρι  τώρα  και  δεδομένες  υποχρεώσεις  του  όσο  και  επειδή,  μέσω  των  νέων  τεχνολογιών 
προσβλέπει  στη  δημιουργία  κατάλληλου  περιβάλλοντος  για  να  ανταποκριθεί  σε  καινοτόμες 
εκπαιδευτικές  δράσεις  όπως  αυτήν  της  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  αλλά  και  άλλων  που 
υπάρχουν σήμερα ή ενδεχομένως θα υπάρξουν στο μέλλον.   
 
  Από  την  πλευρά  τους  οι  Νέες  Τεχνολογίες  που  ενσωματώνονται  καθημερινά  στην 
μαθησιακή διαδικασία γίνονται πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες σήμερα. Το 
διαδίκτυο  αποτελεί  πλέον  αναπόσπαστο  τμήμα  της  κοινωνίας  μας.  Η    επιρροή  του  στην 
οικονομία, στην επικοινωνία αλλά και στην εκπαίδευση είναι μεγάλη. Την τελευταία δεκαετία η 
αύξηση των συνδεμένων υπολογιστών στο διαδίκτυο είναι ραγδαία, οι χρήστες του αυξάνονται  
με  θεαματικούς  ρυθμούς  και  καθημερινά  αυξάνονται  οι  ιστοσελίδες  και  οι  πληροφορίες  που 
δημοσιεύονται σ’ αυτό.  
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  Το  διαδίκτυο  παρέχει  πολλές  εναλλακτικές  μορφές  επικοινωνίας  δίνοντας  τη  δυνατότητα 
στους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν με συναδέλφους τους και με άλλους ειδικούς στο χώρο 
τους  από  όλο  τον  κόσμο.    Διευκολύνει  την  πρόσβαση  σε  μουσεία,  βιβλιοθήκες,  βάσεις 
δεδομένων, και άλλες άτυπες πηγές γνώσεις. Προσφέρει νέες δυνατότητες ανεύρεσης επιπλέον 
πληροφοριών,  εκατοντάδων  σχεδίων  μαθημάτων.   Πολλά  δημοτικά  σχολεία,  της  χώρας  μας, 
έχουν  δημιουργήσει  web  sites  προσφέροντας  στους  μαθητές,  εκπαιδευτικούς  και  γονείς 
πολλαπλές υπηρεσίες.  
 
  Στις  μέρες  μας  χιλιάδες  άνθρωποι  επικοινωνούν  καθημερινά  μέσο  των  πολλαπλών 
επικοινωνιακών  δυνατοτήτων  που  προσφέρει.   Μέχρι  πριν  από  λίγα  χρόνια  η  πρόσβαση  στο 
Internet  αφορούσε  τις  εταιρείες,  τις  κυβερνήσεις  και  τα  πανεπιστημιακά  ιδρύματα  των 
αναπτυγμένων  χωρών.  Σε  ατομικό  επίπεδο αποτελούσε  ενασχόληση  για  λίγους.    Στη  σημερινή 
εποχή  αυτή  η  εικόνα  έχει  αλλάξει  ριζικά.  Η  πρόσβαση,  η  πλοήγηση,  και  η  αναζήτηση 
πληροφοριών τείνουν να γίνουν καθημερινές πρακτικές ολοένα και περισσότερων ανθρώπων. Το 
8,1 % των χρηστών αφορά την εκπαίδευση σύμφωνα με στοιχεία  της VPRC που διεξήγε σχετική 
έρευνα  το 2002.  
 
 
 
3.1. Η κατάσταση στην εκπαίδευση σήμερα (2002) 
 
  Η  διάθεση  οικονομικών  πόρων  οδηγεί  στη  βελτίωση,  με  ταχύτατους  ρυθμούς,  του 
εξοπλισμού  των  σχολείων με  υπολογιστές.  Ταυτόχρονα,  με  τη  βελτίωση  της  υποδομής  σε  νέες 
τεχνολογίες, τροποποιείται σημαντικά, σε σχέση με το παρελθόν, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη 
δικτύωση  των  σχολικών  μονάδων.  Επίσης,  η  χώρα  μας  εμφανίζει  σημαντική  εξειδίκευση  στην 
ανάπτυξη  εγχώριου  λογισμικού  για  τη  διδασκαλία  όλων  των  γνωστικών  αντικειμένων 
(κοινοπραξίες ελληνικών Πανεπιστημίων έχουν παράγει περισσότερους από εκατό πολυμεσικούς 
τίτλους), στοιχείο που, αναλογικά, μας  τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ για πρώτη φορά διορίζονται 2.500  μόνιμοι  εκπαιδευτικοί στο  χώρο  της πληροφορικής στη 
δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  (2000‐2002).  To    γεγονός  αυτό  διευκολύνει  την  ανάπτυξη 
συνεργασιών  για  θέματα  Ν.Τ  με  την  Β/θμια  Εκπ/ση,  όπου  βεβαίως  υπάρχουν  το  ανθρώπινο 
κεφάλαιο που αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα αυτών των συνεργασιών.  
 
Παράλληλα, υλοποιείται το πρωτοπόρο επιμορφωτικό πρόγραμμα για 75.000 εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του πίνακα στα Δημοτικά σχολεία λειτουργούν 2002 εργαστήρια πληροφορικής.  
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
   2002  1993    
ΔΗΜΟΤΙΚΑ  2.202  ‐    
ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
   2002  1993    
   3660  (το  100%  του 

συνόλου  των 
σχολικών  μονάδων 
της Β/θμιας) 

0 

  

   Το  18%  του  συνόλου 
των  σχολικών 

0 
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μονάδων της Α/θμιας 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ 
Αριθμός επιμορφωτών  Αριθμός επιμορφουμένων 
2002  1993  2002  1993 
1.200  0  12.150  0 
* Μέχρι το τέλος του 2002 
Υποδομή σε Η/Υ 
 
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως παρατηρείται σημαντική βελτίωση στην αναλογία μαθητών 
ανά  Η/Υ  ειδικά  στα  Δημοτικά  Είναι  φανερό  ότι  το  μικρό  ποσοστό  δικτυακής  υποδομής  των 
σχολείων  της  Α/θμιας  έχει  την  επίπτωση  στη  δυσκολία  χρήσης,  προσέγγισης  του  διαδικτύου. 
Επίσης η αναλογία μαθητών αφορά ένα μέσον όρο και δεν ισοκατανέμεται στην περιφέρεια και 
το κέντρο. 

 
 
Αριθμός 
μαθητώ
ν  ανά 
Η/Υ 
 

4. 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ‐ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
  Τα  πεδία  των  δυο  αυτών  καινοτόμων  για  το  ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστημα 
προγραμμάτων  με  βάση  τις  αρχές,  τους  στόχους  τους,  τη  μεθοδολογία  εφαρμογής  και  τα 
διδακτικά  μέσα  τέμνονται  και  έχουν  ένα  κοινό  χώρο.  Αυτό  τον  κοινό  χώρο,  για  τον  οποίο 
υπάρχουν ελάχιστες    θεωρητικές περιγραφές και βιβλιογραφικές αναφορές, προσπαθήσαμε να 
διερευνήσουμε ερευνητικά στο αν  και πώς εφαρμόζεται 
 
  Μας απασχόλησαν ερωτήματα που αφορούν στο συνδυασμό στην πράξη αυτών  των δυο 
καινοτομιών από τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα δε ποια είναι τα «σημεία‐πεδία συνάντησης» 
των δύο καινοτομιών στην πράξη, ποιες από τις βασικές αρχές και τις παιδαγωγικές αρχές και τη 
μεθοδολογία  της  Π.Ε  συνδυάζονται  με  την  χρήση  νέων  τεχνολογιών  και  κατά  πόσο  αυτό 
υλοποιείται με δεδομένη την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στους δύο τομείς.  
 
  Πώς συνδέονται μερικές από τις βασικές αρχές της Π.Ε όπως: η ομαδική εργασία  και όσα 
αυτή συνεπάγεται, η διεπιστημονική προσέγγιση, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, η δημιουργική 
έκφραση, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία,  η ενεργός συμμετοχή των υποκειμένων και η 
χρήση  ενεργητικών  μεθόδων  μάθησης,  οι  ίσες  ευκαιρίες  για  κατάκτηση  γνώσεων,  δεξιοτήτων, 
αξιών  και  στάσεων  που  απαιτούνται  για    την  προστασία  του  περιβάλλοντος  με  τη  γνώση  και 
εξοικείωση  του χειρισμού του από εκπ/κούς και μαθητές, τη δυνατότητα χρήση του διαδικτύου 
στο  σχολικό  και  οικογενειακό  χώρο,  τις  δυνατότητες  που  προσφέρει,  τις  απαιτήσεις  αλλαγής 
ρόλου των εκπ/κών.  
 
  Ποιες  είναι  οι  ανάγκες  των  εκπαιδευτικών  προκειμένου  να  μπορέσουν  να  εντάξουν  τη 
χρήση νέων τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ποια θα είναι  τα βασικά σημεία 
στα  οποία  θα  επικεντρωθεί  ο  σχεδιασμός  και  η  υλοποίηση  συγκεκριμένου  προγράμματος 
επιμόρφωσης ταυτόχρονα και στους δυο τομείς.  

Μαθητές  ανά 
Η/Υ 

1993  2000  2002 
Ποσοστό 
μεταβολής 
2000‐2002 

Δημοτικά  1:1091  1:47  +2221,30% 
Γυμνάσια  1:21  1:16  +31,25% 
Λύκεια  1:121  1:13  +830,80% 
ΤΕΕ 

Μικρός 
αριθμός 
υπολογιστών 

1:51  1:13  +292,30% 
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
  Η  παρούσα  ερευνητική  εργασία    είναι  πιλοτική  αφορά  στην  διερεύνηση  της  χρήσης  του 
διαδίκτυο  από  τους  110  εκπ/κούς  και  τους  μαθητές  τους  που  υλοποιούν  προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία του Νομού Αχαΐας κατά το 
σχολικό  έτος  2003‐2004.  Το  δείγμα  δεν  ήταν  τυχαίο  αλλά  αφορούσε  το  σύνολο  των 
εμπλεκομένων  εκ/κών  (χωρίς  τις  ειδικότητες),  με  σκοπό  να  καταγραφούν  όσο  το  δυνατό 
περισσότερες διαφορετικές περιπτώσεις. Οι εκπ/κοί συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο το οποίο με 
τη λήξη του προγράμματός τους. Επεστράφησαν 97 ερωτηματολόγια βάσει των οποίων έγινε και 
η επεξεργασία των αποτελεσμάτων.    
 
  Σχετικά με τη δομή του ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε για τη 
συλλογή των ερευνητικών ερωτημάτων αναφέρουμε ότι : 
Το  ερωτηματολόγια  αποτελείται  από  4  μέρη.  Το  πρώτο  μέρος  έχει  14  ερωτήσεις  που  
αναφέρονται  στο  προφίλ  των  συμμετεχόντων  εκκπ/κών  και  παρέχει  πληροφορίες  σχετικά  με 
υπηρεσιακή  κατάσταση,  φύλο,  παιδαγωγικές  σπουδές  και  επιμόρφωση,  εξειδικευμένη 
επιμόρφωση  στην  Π.Ε,  στους  Η/Υ.  Το  δεύτερο  μέρος  έχει  12  ερωτήσεις  που  αναφέρονται  στο 
προφίλ σχολικών μονάδων των συμμετεχόντων εκπ/κών και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 
περιοχή και τη  δυναμικότητα του σχολείου, με την υποδομή του και την λειτουργία του  ως προς 
τους Η/Υ. Το τρίτο μέρος έχει 3 ερωτήσεις που αναφέρονται στην  υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε 
από  τον  εκπ/κό.  Το  τέταρτο  μέρος  αναφέρεται  με  32  ερωτήσεις    στην  αξιοποίηση  των  νέων 
τεχνολογιών  στα  προγράμματα  Π.Ε  και  διερευνά  τη  χρήση  του  διαδικτύου    από  τους 
συγκεκριμένους εκπ/κούς και τους μαθητές τους στα πλαίσια των προγραμμάτων Π.Ε στο σχολείο 
και στο σπίτι,  το  είδος  και  την οργάνωση  των πληροφοριών που συλλέγονται,  την  επικοινωνία 
που αναπτύσσεται μεταξύ δικτύων και σχολείων. Διερευνώνται επίσης συγκεκριμένα ερωτήματα 
που  αφορούν  στην  καταγραφή  των  δυνατοτήτων  σύνδεσης  μερικών  βασικών  αρχών    της  Π.Ε 
(διεπιστημονικότητα,  σύνδεση  τοπικού  με  γενικό,  αυτενέργεια  μαθητών,  ομαδική  εργασία,)  με 
την  χρήση  του  διαδικτύου.  Επίσης    καταγράφονται  οι    παράμετροι  που  εμποδίζουν  τη  χρήση 
διαδικτύου στα πλαίσια της Π.Ε. 
 
6.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ‐ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
  Στα  ερωτηματολόγια  απάντησαν  97  εκπαιδευτικοί  από  τους  οποίους  οι  22  είναι  άνδρες 
μόνιμοι  και  κανένας  αναπληρωτής,  και  οι  75  γυναίκες  που  κατανέμονται  ως  70  μόνιμες  και  5 
αναπληρώτριες. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βασικά περιγραφικά στοιχεία που αφορούν το 
προφίλ των εκπ/κών . 
   
   Όσον αφορά στα έτη υπηρεσίας το ποσοστό των ανδρών είναι ισοκατανεμημένο ανάμεσα 
στα 1‐20 χρόνια υπηρεσίας με μια έψφαση στο διαστημα 11‐15 χρόνια και οι περισσότερες των 
γυναικών  (41) έχουν από 1‐10 χρόνια υπηρεσίας με έμφαση στα 1‐5χρόνια. Στις κατηγορίες 26‐
30χρόνια υπηρεσίας δεν υπάρχει κανένας άντρας και μόνο 3 γυναίκες.  
 
 

  Υπηρεσιακή Κατάσταση        Έτη Υπηρεσιας        

  Μόνιμος  Αναπ/τής  1‐5  6‐10  11‐15  16‐20  21‐25  26‐30  Σύνολα 

Ανδρες   22  0  4  5  7  4  2  0  22 

Γυναίκες  70  5  25  16  11  14  6  3  75 
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Σύνολα  92  5  29  21  18  18  8  3  97 
Πίνακας 1 
Σχετικά με την επιμόρφωση στις ΝΤ, στην ΠΕ (Πιν 2), το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών έχει 
επιμορφωθεί στις ΝΤ  (58%)  και επίσης στην Π.Ε    (62%).  Είναι σαφές ότι συχνότερα σε σχετικές 
επιμορφώσεις. Σε ότι αφορά στα ποσοστά των εκπ/κών που έχουν ταυτόχρονα επιμορφωθεί και 
στους  δυο  τομείς  για  τους  άνδρες  το  ποσοστό  ανέρχεται  σε  14%  και  για  τις  γυναίκες  σε  42%. 
Τελικά  το  56%  αυτών  που  απάντησαν  έχει  επιμορφωθεί  και  στους  δυο  τομείς  Στον  πίνακα  2 
παρουσιάζονται  στοιχεία  που  αφορούν  την  επιμόρφωσή  τους  στις  ΝΤ,  στην  ΠΕ  και  στους  δύο 
ταυτόχρονα τομείς 

     Επιμόρφωση     

 
Νέες 
Τεχνολογίες  Περιβαλοντική  ΝΤ & ΠΕ 

Άνδρες   19%  17%  14% 

Γυναίκες  58%  62%  42% 

Σύνολα  77%  79%  56% 
Πίνακας 2 
Τα  σχολεία  που  υπηρετούν  οι  συμμετέχοντες  εκπ/κοί  κατανέμονται  ως  προς  τις  περιοχές  σε 
ποσοστά 45% αστικά, 28% περιαστικά και 27% αγροτικά‐ορεινά. Σχετικά με την ύπαρξη Η/Υ και τη 
σύνδεση  στο  διαδίκτυο    τα  ποσοστά  είναι  υψηλά  (πάνω  από  70%  σε  όλες  τις  περιπτώσεις), 
υπάρχουν όμως σχολεία που ακόμα δεν έχουν υπολογιστή. Το σημείο που έχει ενδιαφέρον είναι 
ότι  φαίνεται  ότι  οι  υπολογιστές  βρίσκονται  πιθανώς  στο  γραφείο  του  Δ/ντή  γιατί  η  ύπαρξη 
εργαστηρίου  κυμαίνεται  στο  41%‐38%‐19%  αντίστοιχα  όπου  τα  σχολεία  αγροτικών‐  ορεινών 
περιοχών  στερούνται  σε  μεγάλο  ποσοστό  αυτής  της  οργάνωσης.  Από  πλευράς  δυναμικότητας 
υπάρχει συμμετοχή από σχολεία διαφορετικής δυναμικότητας με μεγαλύτερο ποσοστό (Συνολικά  
65% ) τα 6/θέσια και πάνω σχολεία 
Στους πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται τα βασικά περιγραφικά στοιχεία που αφορούν το προφίλ 
των σχολικών μονάδων που εργάζονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπ/κοί  

  Αστική  Περιαστική 
Αγροτική  
Ορεινή  Σύνολα 

Σχολεία  45%  28%  27%   
χωρίς ΗΥ  9%  4%  7%  7% 
με ΗΥ  70%  77%  74%  73% 
με εργαστήριο  41%  38%  19%  34% 
με σύνδεση στο διαδίκτυο  70%  73%  74%  72% 
με χρήση email  59%  69%  70%  65% 
Πίνακας 3 
 

Δυναμικότητα εμπλεκομένων σχολείων σε μαθητές 
0‐
50  

51‐
100  101‐150  151‐200  201‐250  251‐300  301‐350 

14%  20%  21%  10%  10%  21%  4% 
Πίνακας 4 
 
  Ειδικότερα για τη χρήση του διαδικτύου (Πιν. 5), το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπ/κών 90% 
εκτιμά  ότι  είναι  αναγκαία  η  χρήση  του  στην  Π.Ε,  ταυτόχρονα    το  82%  δηλώνει  ότι  το 
χρησιμοποιεί,    ένα  μικρό  ποσοστό 18%  δεν  κάνει  χρήση  και  μόνο  το 8%  από αυτούς  που  ενώ 
συμφωνούν με την αναγκαιότητα δεν το χρησιμοποιεί.  
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  Αναγκαιότητα Χρήση  

Ναι  90%  82% 

Όχι  10%  18% 
Πίνακας 5 
 
  Σε  ερωτήσεις που διευκρινίζουν  τη συχνότητα,  τον  τόπο και  τον  τρόπο χρήσης οι  εκπ/κοί 
απαντούν  (Πιν  6),  ότι    ασχολούνται  με  το  διαδίκτυο  στα  πλαίσια  της  Π.Ε  κατά  το  μεγαλύτερο 
ποσοστό (31% ) 1 φορά την εβδομάδα και το μεγαλύτερο ποσοστό εργάζεται στο σπίτι (71% και 
μέρος του 42%). Αρχίζει και διαφαίνεται ότι στο σχολείο υπάρχει σχετική δυσκολία που πιθανώς 
αφορά  τον  χρόνο  και  τις  υποδομές  των  εργαστηρίων  καθώς  και  τη  δυνατότητα  που  έχει  ο 
έλληνας  εκπ/κός  να  οργανώνει  την  εργασία  του  στο  σχολείο.  Οι  πληροφορίες  που  συλλέγουν 
είναι κυρίως κείμενα (78%) και εικόνες (79%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6 
  Οι εκπ/κοί στην ερώτηση που αφορά στο αν οι μαθητές τους  στα πλαίσια της Π.Ε κάνουν  
χρήση  του  διαδικτύου  από  τους  απαντούν  (Πιν  7)    αρνητικά  σε  ποσοστά    62%  ενώ  15%  δεν 
απαντούν προφανώς γιατί δεν γνωρίζουν. Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται οι σχετικές απαντήσεις. 
Όσον αφορά στα θέματα‐ερωτήματα που σχετίζονται με την οργάνωση της εργασίας για συλλογή 
των  πληροφοριών  συνδυασμένη  με  την  λειτουργία  των  ομάδων  ποσοστό  40%  των  εκπ/κών 
δηλώνουν ότι οι μαθητές  τους αναλαμβάνουν σε διασύνδεση με  το θέμα της ομάδας  τους  την 
αναζήτηση  πληροφοριών,  ταυτόχρονα  όμως  το  42%  των  εκπ/κών  δεν  απαντά  στην  ερώτηση. 
Δηλώνουν επίσης με τα ίδια ποσοστά ότι οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλία ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους για να εργαστούν στο διαδίκτυο. 
 
 

  Χρήση Διαδικτύου  Υποθέματα Ομάδων  Πρωτοβουλία 

Ναι  23%  40%  40% 

Όχι  62%  18%  18% 

Δεν απαντώ  15%  42%  42% 
 
Πίνακας 7 
 
Για τη  χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές  (Πιν 8), οι εκπ/κοί απαντούν ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό  (69%  και  μέρος  του  16%)  των  μαθητών  τους  εργάζεται  στο  σπίτι  και  ότι  κυρίως 
συλλέγουν πληροφορίες υπό μορφή κειμένων. 
 

Χρήση Διαδικτύου στην ΠΕ από μαθητές 
Τόπος  Σχολείο  Σπίτι   Και τα δύο 

Χρήση Διαδικτύου στην ΠΕ από εκπαιδευτικούς 
Χρόνος  1  2  3 
  31%  24%  21% 
Τόπος  Σχολείο  Σπίτι   Και τα δύο 
  60%  71%  42% 
Είδος  Κείμενα   Εικόνα  Video 
  78%  79%  21% 
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  44%  69%  16% 
Είδος  Κείμενα   Εικόνα  Video 
  94%  75%  13% 
 
Πίνακας 8 
 
Πολύ σημαντικά είναι κατά τη γνώμη μας τα ποσοστά που αφορούν τη μη χρήση του διαδικτύου 
από  τους  εκπαιδευτικούς  (Πιν  9),  όπου  προκύπτει  ότι  ο  κυριότερος  λόγος  μη  χρήσης  είναι  η 
ελλιπής επιμόρφωση (50%), με δεύτερο και σημαντικό μέγεθος (35%) των ύπαρξη άγχους για τις 
Ν.Τ. Όσον αφορά στη μη χρήση από τους μαθητές τους η δυσκολία επικεντρώνεται  (35%) στην 
υποδομή  του  σχολείου    και  σπιτιού  ενώ  στην  κατηγορία  άλλο  (14%)  οι  περισσότεροι 
διευκρινίζουν ότι αναφέρονται στην μικρή ηλικία των μαθητών τους.  
 

 
Ελλιπής  
Επιμόρφωση 

Οικονομικοί 
Έλλειψη  
χρόνου 

Δεν είναι 
 απαραίτητο 

Άγχος 
 για τις ΝΤ 

Εκπαιδευτικοί  50%  5%  5%  5%  35% 

 
Δυσκολία  
στο σχολείο 

Δυσκολία  
στο σπίτι 

Έλλειψη  
χρόνου 

Δεν είναι  
απαραίτητο 

Άλλο 

Μαθητές  35%  35%  12%  4%  14% 
 
Πίνακας 9 
 
 
   
   
  Σε  πολύ  μεγάλο  ποσοστό  (90%)  κυριαρχεί  η  άποψη  ότι  η  δημιουργία  μιας  γωνιάς 
υπολογιστή  μέσα  στην  τάξη  θα  διευκόλυνε  τη  εργασία  στο  πρόγραμμα  Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 
 

Γωνιά Η/Υ στην τάξη 
Ναι  Όχι 
97%  3% 

Πίνακας  10 
 
Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  οι  απαντήσεις  που  σχετίζονται  με  την  επεξεργασία  των 
πληροφοριών  (Πιν. 11),    καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπ/κών  (94%+),  τις επεξεργάζεται 
πριν  τις  φέρει  στην  τάξη,  ενώ  αντίθετα  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  μαθητών  (72%  +)  απλώς 
αντιγράφει από το διαδύκτυο.   Σε αυτό το σημείο αρχίζει να διαφαίνεται η δυσκολία που έχουν 
οι εκπ/κοί να λειτουργήσουν με ρόλο   διευκολυντικό και συνρονιστικό   και να βοηθήσουν τους 
μαθητές ατομικά ή ομαδικά στην επεξεργασία της πληροφορίες και οργάνωση παρουσίασής της 
στην υπόλοιπη τάξη.  
 

  Χρήση πληροφορίας για την ΠΕ 
  Αυτούσιες  Με επεξεργασία 
Εκπαιδευτικοί 33%  94% 
Μαθητές  72%  47% 

 
Πίνακας  11 
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Στο  σχετικό  ερώτημα  για  την  διεπιστημονικότητα    που  ζητούσε  την  καταγραφή  των 
επιστημονικών  τομέων  που  καλύπτει  συνήθως  η  πληροφόρηση  μέσω  διαδικτύου  δόθηκαν  οι 
απαντήσεις  (Πιν 12), που δίνουν υψηλή ποσόστωση  (55%) σε κλάδους των θετικών επιστημών,  
στους  οποίους    οι  εκπ/κοί    της  Α/θμιας  δεν  είναι  εξειδικευμένοι  και  συχνά  χρειάζονται 
εξωτερικούς  συνεργάτες  για  αυτούς  τους  τομείς.  Η  ερώτηση  όμως  δεν  είναι  απαντημένη  σε 
ποσοστό 67% από αυτούς που κάνουν χρήση, που σημαίνει ότι υπήρχε αυξημένη δυσκολία στον 
προσδιορισμό των επιστημονικών πεδίων 
 
Επιστημονικοί Τομείς 
Γεωγραφία  Ιστορία  Ζωολογία  Οικολογία  Φυσική Γεωλογία Λαογραφία  Ιατρική Κενό
      Βιολογία  Περιβαλλον               
16%  16%  16%  14%  6%  3%  3%  1%  67% 
 
Πίνακας 12 
 
  Σε  περισσότερο  εξειδικευμένη  ερώτηση  όπου  δινόταν  η  ευκαιρία  να  αναπτύξουν  την 
άποψή  τους  για  το  πώς  προσεγγίζουν  τη  διεπιστημονικότητα  στην  Π.Ε  μέσω  της  χρήσης  του 
διαδικτύου,  δόθηκαν  οι  παρακάτω  απαντήσεις  (Πιν  13),  υπήρχαν  6  λάθος  απαντήσεις  και  δεν 
απάντησε  το  78%  ενώ  δηλώνει  ότι  χρησιμοποιεί  το  διαδίκτυο,  γεγονός  που  περιγράφει 
σαφέστερα τη μεγάλη δυσκολία στη διασύνδεση των αντικειμένων. 
 

Πίνακας 13 
 
  Σχετικά  με  την  ύπαρξη  ιστοσελίδας  στο  σχολείο  και  την  ενημέρωσής  της  με  θέματα  του 
προγράμματος Π.Ε (Πιν. 14) μόνο το 24% των σχολείων που έχουν σύνδεση έχουν δημιουργήσει 
ιστοσελίδα. Σε καταχωρήσεις για το πρόγραμμα Π.Ε προβαίνουν περίπου οι μισοί εκπ/κοί (47%) 
ενώ  το  ποσοστό  των  τελικών  παρουσιάσεων    των  προγραμμάτων  Π.Ε  στο  διδίκτυο  ανέρχεται  
μόνο στο 30%. 
 
 
 
 
 
 
 

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗ‐ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ‐ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΑΠΌ  ΔΙΑΦΟΡΑ  ΓΝΩΣΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ‐ ΑΡΘΡΑ‐ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
ΧΡΗΣΗ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΛΛΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ‐ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
Κενό 78% 
 

  Ιστοσελίδα 
  Ναι  Όχι 
  24%  76% 
  Καταχωρήσεις Παρουσίαση 
Ναι  47%  30% 
Όχι  47%  65% 
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Πίνακας 14 
 
  Πολλοί  εκπ/κοί  με  τους  μαθητές  τους  ανήκουν  σε  περιβαλλοντικά  δίκτυα  σχολείων, 
ανάλογα  με  το  θέμα  με  το  οποίο  ασχολούνται.  Τα  δίκτυα  είναι  τοπικά  (ανάλογα  με  την 
στρατηγική των κατά τόπους τμημάτων Π.Ε) τα περισσότερα εθνικά και λιγότερα διεθνή. Μεταξύ 
των  στόχων  των  δικτύων  επικεντρώνουμε:  στην  ανάπτυξη  επικοινωνίας  μεταξύ  των  μελών  και 
στη διασύνδεση των κοινών περιβαλλοντικών προβλημάτων, ώστε να υλοποιείται  και ο στόχος 
της  Π.Ε  που  αφορά  στην  προσέγγιση  ενός  θέματος    με  κίνηση  από  το  τοπικό  στο  γενικό.  Στο 
πίνακα 15 καταγράφονται οι σχετικές απαντήσεις για την ανάπτυξη επικοινωνίας στα πλαίσια των 
συγκεκριμένων δικτύων Π.Ε, και διαφαίνεται ότι μόνο το 16% αυτού του τύπου των συνεργασιών 
επικοινωνεί  μέσα  από  το  διαδίκτυο,κυρίως  η  επικοινωνία  αφορά  γενική  αλληλογραφία  και 
γίνεται αραιά περίπου 1φορά το μήνα (56%) και αργότερα (28%). 
 
 
Επικοινωνία Δικτύων     
Ναι  Όχι  Κενό 
23%  62%  15% 
Ανταλλαγή Πληροφοριών  Γενική Αλληλογραφία   
33%  56%   
Συχνότητα Επικοινωνίας     
1Φ ΕΒΔ  2 Φμ  αργότερα 
11%  56%  28% 
Πίνακας 15 
 
  Στη συνέχεια  ζητήθηκε από  τους εκπ/κούς να καταγράψουν μέχρι 3  ηλεκτρονικές δ/νσεις 
τις οποίες  επισκέπτονται  ιδιαίτερα προκειμένου να ενημερωθούν και  να αναζητήσουν αυτοί οι 
ίδιοι  ή  οι  μαθητές  τους  στοιχεία  σχετικά  με  το  Πρόγραμμα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης.  Οι 
απαντήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 16 και έχει ληφθεί υπόψη μόνο μια φορά η κάθε δ/νση. 
Ιδιαίτερη  εντύπωση  προκαλεί  το  γεγονός  ότι  το  74%  αυτών  οι  οποίοι  έχουν  δηλώσει  ότι 
ασχολούνται με το διαδίκτυο δεν απάντησαν καθόλου στην ερώτηση 
 
Ιστοσελίδες 
arktouros.gr.  www,aegean.sch.gr‐ 
edra.gr  www,gefyra.gr‐ 
gaia.compulink.gr  www.archelon.gr‐ 
peekpe.gr  www.daskalos.gr 
www.mainv.gr  www.nea.gr 
www.mylos.gr  www.panda.org‐ 
www.ypepth.gr.  www.wwf.gr. 
www.dimitsana.gr  www.enet.gr 
www.ekby.gr.  www.ert.gr 
www.e‐liko.gr.  www.greenpeace.gr. 
www.energy.gr  www.in.gr. 
www.patra.gr  www.thalassa.gr 
www.saintpaul.gr/technology  www.ThrAnio.gr. 
www.worldlife.org  www.w.w.f.com 
 
Πίνακας 16 



 
 
 

114

Σχετικά με διοργάνωση σχετικού επιμορφωτικού προγράμματος  αποκλειστικά για την εφαρμογή 
και  των  δυο  καινοτόμων  δράσεων  (Πιν 17)  συνδυασμένων  μεταξύ  τους,  οι  εκπ/κοί  αναμένουν 
από  το  Τμήμα  Π.Ε    (58%)    να  τους  επιμορφώσει  για  τη  σύνδεση  ΝΤ  και  Π.Ε  και  στη  συνέχεια 
δίνεται  ρόλος  με  υψηλά  ποσοστά  στο  Πανεπιστήμιο  (20%)  και  στα  ΚΠΕ  (19%).  Στον  πίνακα  3 
παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την άποψη  τους   φορείς  οργάνωσης και υλοποίησης της 
επιμόρφωσής τους στις ΝΤ  και στην ΠΕ  
 
 
 
 
 
Πίνακας 17 
 
  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  2  αποτελέσματα  που  αφορούν  ένα  συνολικό  στο 
συνδυασμό απαντήσεων και αφορούν 6 περιπτώσεις εκπ/κών που είναι και το πιο ολοκληρωμένο 
θετικό παράδειγμα που ανιχνεύθηκε μέσα στο δείγμα μας (97 άτομα): 
 
  1. Επιμορφωμένοι άνδρες εκπ/κοί στις Ν.Τ και στην Π.Ε, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 
για συλλογή πληροφοριών, που κάνουν χρήση του υπολογιστή στο σχολείο τους και υπάρχει και 
οργανωμένο  εργαστήριο  Η/Υ,  επικοινωνούν  με  άλλα  σχολεία  ως  δίκτυα  βρέθηκαν  μόνο  δυο 
Ανήκουν  σε  δημοτικά  σχολεία  αστικής  περιοχής  δυναμικότητας  250‐300  μαθητών  και  έχουν 
χρόνια υπηρεσίας που αντιστοιχούν  στις 2 κατηγορίες από 5‐15 έτη. 
 
  2. Αντίστοιχα επιμορφωμένες γυναίκες εκπ/κοί στις Ν.Τ και στην Π.Ε, που χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για συλλογή πληροφοριών,  που κάνουν  χρήση  του υπολογιστή στο σχολείο  τους και 
υπάρχει  και  οργανωμένο  εργαστήριο Η/Υ,  επικοινωνούν  με  άλλα  σχολεία ως  δίκτυα  βρέθηκαν 
μόνο τέσσερις. Ανήκουν και 4 οι σε δημοτικά σχολεία αστικής περιοχής δυναμικότητας 250‐300 
μαθητών και έχουν έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν και στις 4 κατηγορίες από 5‐25 έτη. 
 
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
  Με δεδομένα τα ευρήματα σχετικών ερευνών ότι στην Π.Ε εμπλέκονται εκπ/κοί που έχουν 
θετική στάση και διαθέτουν ευελιξία στην εφαρμογή  καινοτομιών στην εκπαίδευση συμφωνούν 
και  τα  δικά  μας  δεδομένα  γιατί  έχουμε  υψηλά  ποσοστά  και  στην  επιμόρφωση  στις  δυο 
κατηγορίες. Η διασύνδεση όμως δεν είναι αυτονόητη. 
 
  Υπάρχει  μεγάλη  δυσκολία  στην  εξεύρεση  και  την  οργάνωση  της  πληροφορίες  γιατί 
προκείμένου  να  διασφαλιστεί  η  διεπιστημονική  προσέγγιση  χρειάζονται  πολλοί  διαφορετικοί 
επιστημονικοί τομείς να συνεισφέρουν. 
 
  Ταυτόχρονα  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικός  ο  καθοδηγητικός  και  συντονιστικός  ρόλος  του 
εκπ/κούς  αποφεύγοντας  όμως  τους  δασκαλοκεντρισμό,  προκειμένου  οι  μαθητές  και  να 
συνεργαστούν  άλλα  και  να  οργανώσουν  την  εργασία  τους  και  να  μην  χαθούν  στο  πλήθος  των 
πληροφοριών  και  απλώς  έχει  αντικατασταθεί  η  αντιγραφή  ολόκληρων  εγκυκλοπαιδικών 
λημμάτων με τυπωμένες σελίδες από το διαδίκτυο. 
 
  Η  ερμηνεία  της  πρακτικής  που  ακολουθείται  από  εκπ/κούς  και  μαθητές,  αναδεικνύει  μη 
οργανωμένη  αναζήτηση  πληροφορίας  σε  συγκεκριμένες  ηλεκτρονικές  δ/νσεις,  με  συνέπεια  το 
χάσιμο πολύτιμου χρόνου και κούρασης. 

Τμήμα ΠΕ  ΚΠΕ  Πανεπιστήμιο
Ανεξ 
Φορέας 

58%  19%  20%  4% 
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  Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι παρόλο που οι εκπ/κοί θεωρούν ότι είναι σημαντική και 
εφικτή  η  διασύνδεση  των  αντικειμένων    και  υπάρχει  μεγάλη  αδυναμία  σύνδεσης  των  δυο 
αντικειμένων και δεν αρκούν οι χωριστές επιμορφώσεις στους δύο τομείς. 
 
  Η  εύρεση    δικτυακών  τόπων  για  συλλογή  πληροφοριών  είναι  ένας  άλλος  τομέας  που 
εμποδίζει την οργάνωση της εργασίας  με χρήση του διαδικτύου.  
 
  Η επικοινωνία των δικτύων καθώς και η δημιουργία ιστοσελίδων για την παρουσίαση των 
προγραμμάτων Π.Ε έχουν μεγάλα περιθώρια να αυξηθούν.  
 
  Σημαντική θέση κατέχουν παρατηρήσεις που αφορούν  τη μη  χρήση  των Ν.Τ,  εξαιτίας  της 
οργάνωσης  του  θεσμού  στο  σχολικό  χώρο,  θέμα  που  αφορά  συνολικότερα  το  εκπαιδευτικό 
σύστημα. 
 
  Είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί εξειδικευμένο σεμινάριο ή σεμινάριο και 
το  βάρος  σύμφωνα  πέφτει  κυρίως  στο  Τμήμα  Π.Ε.  Θεωρούμε  όμως  ότι  με  βάσει  τις  σχετικές 
έρευνες  υπάρχει  μεγάλη  δυσκολία  στην  προώθηση  της  ομαδικής  εργασίας  στην  Π.Ε  και  στην 
χρήση των Ν.Τ.  
 
  Συμπερασματικά  θεωρούμε  ότι  χρειάζεται  μεγάλη  επιμορφωτική  προσπάθεια,  συνεχής 
στήριξη  και  οργάνωση,  για  να  μπορέσουν  οι  Ν.Τ  να  λειτουργήσουν  σε  συνδυασμό  με  τα 
προγράμματα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης.  Θεωρούμε  όμως  ότι  υπάρχει  ικανός  αριθμός 
εκπ/κών  οι  οποίοι  και  δυνατότητες  αλλά  και  ικανότητες  έχουν  επιδείξει  προς  την  εμπλοκή  σε 
καινοτόμα προγράμματα. 
 
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ερευνητική  ομάδα  για  την    οικολογική  παιδαγωγική:  «Περιβαλλοντική  Αγωγή,  εγχειρίδιο  για 
εκπαιδευτικούς» Παν/μιο Πατρών (1998) ΥΠΕΠΘ/ ΕΠΕΑΕΚ 
Ιστοσελίδα ΥΠΕΠΘ 
Ιστοσελίδα VPRC 
Κουστουράκης  Γ.,  Παναγιωτακόπουλος  Χ.,  Κατσίλλης  Γ.:  «Κοινωνιολογικές  προσεγγίσεις  του 
αυτουαξιολογούμενου στρες σε δασκάλους εξαιτίας της εισόδου των Ν.Τ στην εκπ/κή διαδικασία: 
η περίπτωση του άγχους για τους υπολογιστές», Συγχ. Εκπ/ση τ.110 (2000), σελ.122‐131  
Κρίβας  Σπ.:  Οικολογικοποίηση  των  σχολικών  εγχειριδίων  και  της  σχολικής  πρακτικής  Αχαϊκές 
Εκδ.,1996 
Κρίβας  Σπ.:  «Η  Περιβαλλοντική  Αγωγή  στο  Δημοτικό  Σχολείο»,  Παν/κές  παραδόσεις,  ΠΤΔΕ 
Παν/μίου Πατρών 1996 
Λυμπεράτος  Γ.  Σακοβέλη  Π.  Σταματελάτου  Κ.  «Προστασία  περιβάλοντος  μέσω  της  Διαχείρισης 
αποβλήτων», εγχειρίδιο εκπ/κών. Παν/μιο Πατρών – ΥΠΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ (2000) 
Ε.  Μαυρικάκη:  «Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση  και  Νέες  Τεχνολογίες»,  Συγχ.  Εκπ/ση  τ.114‐114 
(2000), σελ 21‐31 
Παπαδημητρίου, Β.: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολείο»τυπωθήτω, 1998  
Παπάς  Γ:«Η Πληροφορική  στο  Σχολείο  –  Υλικό,  Λογισμικό,  Εκπαίδευση  Εκπαιδευτικών»  (Αθήνα 
1989) 
Παπούλια‐Τζελέπη,  Π.:  «Στοχαστικοκριτική  διδασκαλία:  θεωρία  και  πράξη»  Παν/κές  εκδόσεις, 
ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών 1996 
Ράπτης Α. – Ράπτη Α. «Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορικής» (Αθήνα 2001): 
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1989) 
Τσαμπούκου‐Σκαναβή Κ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, μια σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη»  (Αθήνα 
2004) 
ΥΠΕΠΘ: Εγχειρίδιο για την Π.Ε, Αθήνα 1992 
ΥΠΕΠΘ‐ΓΓΝΓ‐ΥΠΕΧΩΔΕ:Οικολογία‐κοινωνία‐Εκπαίδευση, πρακ.Συμποσίου  
ΥΠΕΧΩΔΕ:  Η Ελλάδα – Οικολογικό και πολιτισμικό απόθεμα – Δεδομένα, Δράσεις, Προγράμματα 
για την προστασία του περιβάλλοντος, Αθήνα, Ιούλιος 1995. 
Φλογαΐτη, Ε.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», εκδ. Ελ.Γραμ,2001 
Χρυσαφίδης, Κ.: « Βιωματική‐Επικοινωνιακή Διδασκαλία», Gutenberg 1994 
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Μια  εφαρμογή  για  την  Διαδικτυακή  Διδασκαλία  και  Αξιολόγηση  της  Φυσικής  στο  Δημοτικό 
Σχολείο 
 
Σαράντος Ψυχάρης, Πάρεδρος  ε.θ. για την Αξιολόγηση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Αθανάσιος  Ντάφλος, MSc  σε  Ιατρικά  Πληροφοριακά  Συστήματα,  Υπ  .Διδάκτωρ  Πληροφορικής 
Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αναστασία Ψυχάρη, University of Liverpool,  England 
 
 
Λέξεις κλειδιά:  
Διαδικτυακή  εφαρμογή, Φυσικές  Επιστήμες,  Αξιολόγηση,  Αυθεντικά  προβλήματα,  Εκπαιδευτικό 
Λογισμικό. 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στο  άρθρο  παρουσιάζεται  μια  εφαρμογή  για  την  αξιολόγηση  της  επίδοσης  των  μαθητών  των 
τελευταίων  τάξεων του Δημοτικού   στο μάθημα της Φυσικής  .Η εφαρμογή προσαρμόζεται στην 
προηγούμενη γνώση του μαθητή για την γνωστική περιοχή που μελετάμε και αξιολογεί την γνώση 
του .Η εφαρμογή είναι δικτυακή,  μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν κεντρικό server,  ο οποίος θα 
είναι στη Σχολική μονάδα και θα καταγράφει σε βάση δεδομένων τα αποτελέσματα των μαθητών   
κατά  την  εφαρμογή  της  διαδικασίας  .Το  πλεονέκτημα  της  εφαρμογής  είναι  η  δυνατότητα 
συνεχούς αξιολόγησης του μαθητή αφού έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στο test όσες φορές 
επιθυμεί.  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 
  Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για την    επιλογή 
και  την  παρουσίαση    των  επιστημονικών  ιδεών  που  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  ως 
θεμελιώδεις    έννοιες  στα  αναλυτικά  προγράμματα      (Mary  Ratcliffe,    et.al,    2001).Οι  έννοιες 
μάλιστα αυτές θα πρέπει να ενσωματώνονται σε αυθεντικά προβλήματα μάθησης  (Brown et al 
1989,   Ε. Σταυρίδου,  κ.α.,  2000,  Rogoff,  1990),  τα οποία θα είναι τμήμα ολοκληρωμένων νέων 
περιβαλλόντων διδασκαλίας. 
 
  Οι  νέες  Τεχνολογίες  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ)    μπορούν  να    συνεισφέρουν 
στην δημιουργία των νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με τη δημιουργία προσομοιώσεων σε 
διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης,  τη δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων ενός φαινομένου 
και τη  μοντελοποίηση  φυσικών διαδικασιών. 
        
  Οι  ΤΠΕ  επιτρέπουν  επίσης  την δυνατότητα αλλαγής  του αναλυτικού προγράμματος με  τη 
χρήση της διαθεματικής προσέγγισης. 
 
  Η  Διαθεματική  προσέγγιση  διδασκαλίας      επιχειρεί  να  προσεγγίσει  την  γνώση  που 
παρέχεται στους μαθητές με ολιστικό τρόπο μέσω της οριζόντιας και κάθετης διασύνδεσης των 
γνωστικών περιοχών και την δημιουργία αυθεντικών προβλημάτων για τους μαθητές. 
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  Η  εφαρμογή  ενσωματώνει  τις  ΤΠΕ  και  τη  Διαθεματική    προσέγγιση  και  μπορεί  να 
εγκατασταθεί  στον  server    του  σχολείου  για  την  αξιολόγηση  της  επίδοσης  των  μαθητών  σε 
έννοιες όπως αυτές εμφανίζονται σε αυθεντικά προβλήματα .Επίσης  είναι σχεδιασμένη ώστε να 
μην αποκλείει τους μαθητές που δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες. Για 
το  σκοπό  αυτό  προσπαθήσαμε  να  δημιουργήσουμε  ένα  εύχρηστο  και  ευχάριστο  γραφικό 
περιβάλλον  διασύνδεσης,    να  περιλάβουμε  αυθεντικά  προβλήματα  γενικού  ενδιαφέροντος 
καθώς και να ενθαρρύνουμε την συνεργασία των μαθητών. 
 
  Αυτό δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας εφαρμογών που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις 
ανάγκες και τις αδυναμίες κάθε μαθητή και θα προσαρμόζονται σε αυτές .Η παρούσα εφαρμογή 
ασχολείται  με αρκετές  από  τις  έννοιες που  εμφανίζονται  στο μάθημα  των φυσικών  επιστημών 
στο  δημοτικό  σχολείο,  αξιολογεί  την  αρχική  γνώση  των  μαθητών,  εμφανίζει  τα  λάθη  τους  και 
καθοδηγεί  αυτούς  στα  συγκεκριμένα  τμήματα  των  ενοτήτων  που  οι  μαθητές  εμφανίζουν 
αδυναμίες. 
    
  
2. ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
  
  Η έρευνα στη γνωσιακή επιστήμη και στη Διδακτική μεθοδολογία παρέχουν το θεωρητικό 
υπόβαθρο για τη σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού και εφαρμογών για τις Φυσικές Επιστήμες. 
(Vosniadou,    S.  1994a).Ένα  από  τα  προβλήματα  που  συναντώνται  συχνά  είναι  η  δυσκολία 
ερμηνείας φαινομένων της καθημερινής ζωής από τους μαθητές  και οι παρανοήσεις που έχουν 
για αυτά   ενώ έχουν ήδη διδαχθεί  τις αντίστοιχες έννοιες που απαιτούνται με  το παραδοσιακό 
τρόπο  μαθήματος  στη  σχολική  τάξη.  Το  Λογισμικό  θα  πρέπει  επίσης  να  έχει  κατάλληλο  και 
εύχρηστο  γραφικό περιβάλλον  διασύνδεσης(Graphical User  Interface‐GUI), ώστε  οι  μαθητές  να 
χειρίζονται εύκολα το περιβάλλον της εφαρμογής. 
 
  Η  εφαρμογή  δεν  χρησιμοποιεί  την  απλή  μετάδοση  γνώσεων  αλλά  προσπαθεί  να 
ανακαλύψει  τις  αντιλήψεις  των  μαθητών  και  δημιουργεί  μαθησιακές  καταστάσεις  για    την 
εμπλοκή  των  μαθητών  στα  φυσικά  φαινόμενα    μέσω  της  δημιουργίας  συμβολικών 
αναπαραστάσεων αυτών. Ο μαθητής εξερευνά το λογισμικό το οποίο περιέχει τις μετατροπές της 
ενέργειας  καθώς  αυτή  ταξιδεύει  από  τον  Ήλιο  προς  της  Γη  και  τη  χρήση  της  σε  καθημερινά 
φαινόμενα. 
 
  Κατά  τη  διάρκεια  της  πλοήγησης  στην  εφαρμογή  υπάρχουν  γνωστικά  βοηθήματα    που 
εισαγάγουν  το  μαθητή  στο  φαινόμενο  και  τον  καθοδηγούν  να  συνεχίσει  την  έρευνα  στο 
συγκεκριμένο φαινόμενο . 
 
  Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της εφαρμογής  ήταν  τα εξής: 
 
HTML: για τον σχεδιασμό ιστοσελίδων,   
MACROMEDIA FLASH: για την δημιουργία της κίνησης,  
  
PHP: scripting γλώσσα   για να δημιουργεί δυναμικές ιστοσελίδες και να διαβάζει και να γράφει 
από τη βάση δεδομένων. 
 
Ως Web  Server    χρησιμοποιήθηκε  ο    APACHE,    ενώ  για  τον  σχεδιασμό  της  βάσης  δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε η  τεχνολογία  MYSQL. 
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3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 
  Η εφαρμογή ασχολείται με το ταξίδι της ενέργειας από τον Ήλιο στη Γη και με ποιο τρόπο η 
ενέργεια αυτή εμφανίζεται και χρησιμοποιείται στη ζωή. 
   
  Η εφαρμογή περιέχει θεματικές ενότητες που αναφέρονται στα παρακάτω πεδία 
 
Μηχανική 
 
Θερμότητα 
 
Ηλεκτρισμό 
 
 
  αλλά  επειδή      η  εφαρμογή  περιέχει  αυθεντικά  προβλήματα  μάθησης,    εμφανίζονται 
αναπόφευκτα και έννοιες από άλλα θεματικά πεδία. 
 
  Υποθέτουμε ότι στις ενότητες αυτές οι έννοιες και οι φυσικοί νόμοι έχουν διδαχθεί στους 
μαθητές με τον παραδοσιακό τρόπο στη τάξη . 
 
  Ο  σκοπός  της  εργασίας  ήταν  να  διερευνηθεί  αν  μετά  την  ολοκλήρωση  αντίστοιχων 
ενοτήτων  με  τη  χρήση      του  παραδοσιακού  τρόπου  ο  μαθητής  μπορεί  να  ερμηνεύει    φυσικά 
φαινόμενα της καθημερινής ζωής. 
 
  Στο  ταξίδι  της  ενέργειας    ο  Ηλιούλης  και  η  Συννεφούλα  καθοδηγούν  τους  μαθητές  Οι  
μαθητές έχουν τη  δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν  και άλλες επιλογές (κουμπιά) προκειμένου 
να περιηγηθούν ελεύθερα στο περιεχόμενο. Τα κουμπιά ξεχωρίζουν όταν το ποντίκι μετακινηθεί 
πάνω του και πάρει το σχήμα της παλάμης. 
 
 
 
  Παρακάτω εμφανίζονται ορισμένες εικόνες από την εφαρμογή. 
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ΣΧΗΜΑ . ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 
 
 

 
 
ΣΧΗΜΑ .Η αυθόρμητη κίνηση της βάρκας κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας εξαιτίας της 
διαφορετικής θερμοχωρητικότητας της στεριάς και της θάλασσας. 
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Οι ακτίνες του ήλιου περνάνε στο 
εσωτερικό του θερμοκηπίου και ζεσταίνουν
τα αντικείμενα τα οποία με τη σειρά τους 
εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία. Το 
γυαλί του θερμοκηπίου δεν αφήνει μεγάλο 
μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας να 
διαφύγει οπότε η θερμοκρασία στο 
εσωτερικό συνεχώς αυξάνεται. Το γυαλί 
λειτουργεί σαν μονόδρομος καθρέφτης 
και ενώ επιτρέπει στη μικροκυματική 
ακτινοβολία του ήλιο να εισέλθει δεν αφήνει την υπέρυθρη
ακτινοβολία του εσωτερικού να φύγει. Έτσι το εσωτερικό του 
θερμοκηπίου συνεχώς ζεσταίνεται.

Κάτι ανάλογο αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα 
συμβαίνει στη Γη. Το CO2 και άλλα αέρια που
εκπέμπονται από εργοστάσια και αυτοκίνητα
δημιουργούν ένα νέφος αερίων που δεν 
επιτρέπει στην υπέρυθρη ακτινοβολία να 
διαφύγει.

Έτσι η θερμοκρασία της γης συνεχώς αυξάνεται.

 
 

ΣΧΗΜΑ . Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 

  O μαθητής εξερευνά  την εφαρμογή και σε κάθε  link  της εφαρμογής υπάρχουν ερωτήσεις 
που συνδέονται με ένα πραγματικό φαινόμενο  .Οι ερωτήσεις αυτές διαχωρίζονται σε ερωτήσεις 
μηχανικής,    θερμότητας  και  ηλεκτρισμού  .Αυτό  έγινε  για  πρακτικούς  λόγους  για  να  έχει  ο 
μαθητής  ολοκληρώσει  την  αντίστοιχη  ύλη  με  τον  εκπαιδευτικό      στη  τάξη  .Ιδιαίτερη  έμφαση 
δόθηκε στην παραγωγή ενέργειας και στους μετασχηματισμούς της. 

 

  Επίσης  κατά  τη  διάρκεια  της  υλοποίησης  της  εφαρμογής  ζητείται  από  τους  μαθητές  να 
εμπλακούν  σε  δημιουργικές  δραστηριότητες  .Στις  περισσότερες  ερωτήσεις  υπήρχε  μια  μικρή 
εισαγωγή για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν το φαινόμενο στο οποίο αναφέρεται η 
ερώτηση. 

Αναφέρουμε  ενδεικτικά μερικές  ερωτήσεις  και  δραστηριότητες που  μπορούν  να  ζητηθούν από 
τους μαθητές. 

 

  1. Ένας τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι  η μετατροπή της κινητικής ενέργειας 
του  νερού σε ηλεκτρική.  Αυτό  γίνεται στα υδροηλεκτρικά  εργοστάσια που  κατασκευάζονται  σε 
φράγματα,    λίμνες  και  ποταμούς.  Να  εξηγήσετε  τη  διαδικασία  μετατροπής  της  κινητικής 
ενέργειας σε ηλεκτρική  και  να αναφέρετε ποιες διατάξεις  χρησιμοποιούνται.  Επίσης μπορεί  να 
ζητηθεί από τους μαθητές να φτιάξουν(στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους) παρουσιάσεις για 
τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια στην Ελλάδα και εργαζόμενοι σε ομάδες να παρουσιάσουν εικόνες 
και πληροφορίες για την τοποθεσία τους καθώς και το ποσό της ενέργειας που προσφέρουν στην 
κατανάλωση.  

  

  2.  Να  εξηγήσετε  με  ποιο  τρόπο  οι  ηλιακοί  θερμοσίφωνες  μετατρέπουν  την  ηλεκτρική 
ενέργεια σε θερμότητα. Στην εφαρμογή  αναφέρεται ότι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες θα πρέπει να 
έχουν  τις  κυψέλες  τους στραμμένες προς  το Νότο διότι  έτσι  θα πετύχουμε περισσότερο  χρόνο 
ηλιοφάνειας  και συνεπώς μεγαλύτερη εκμετάλλευση  της ηλιακής ενέργειας. Από  τους μαθητές 
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μπορεί  να  ζητηθεί  (στα  πλαίσια  των  δραστηριοτήτων  τους)  να    παρατηρήσουν  πόσοι  ηλιακοί 
θερμοσίφωνες είναι στραμμένοι προς το Νότο στο οικοδομικό τετράγωνο όπου κατοικούν. 
  
  3.  Η  θερμοκρασία  της  επιφάνειας  του  ήλιου  είναι  περίπου  6.500  βαθμοί  Κελσίου,  
θερμοκρασία  όχι  ιδιαίτερα  υψηλή.  Επειδή  όμως  η  επιφάνεια  του  Ήλιου  είναι  πολύ  μεγάλη,  
ακτινοβολεί  πολύ  μεγάλα  ποσά  ενέργειας.  Οι  πυρηνικές  αντιδράσεις  σύντηξης  στον  Ήλιο 
παράγουν ενέργεια με πολύ μεγάλο  ρυθμό . Από το ποσό της ενέργειας που στέλνει ο ήλιος ένα 
ποσοστό φθάνει στην επιφάνεια της Γης. 
 
  Αυτό συμβαίνει γιατί μέρος της ενέργειας απορροφάται από την ατμόσφαιρα,   ένα μέρος 
ανακλάται  από  τα  σύννεφα  και  τους  ωκεανούς,    και  γιατί  οι  ακτίνες  του  Ήλιου  δεν  πέφτουν 
κατακόρυφα στην επιφάνεια της Γης. 
 
  Έχει υπολογισθεί ότι ανά δευτερόλεπτο και ανά m2 φθάνουν στην Γη 180 Joule. 
 
  Από τους μαθητές μπορεί να ζητηθεί  (ως δραστηριότητα) να μελετήσουν  τον λογαριασμό 
της ΔΕΗ που έρχεται στο σπίτι σας και εκτιμώντας το εμβαδόν της κατοικίας τους,  να συγκρίνουν 
το ποσό της ενέργειας που καταναλώνουν σε ένα μήνα με το ποσό της ενέργειας που δέχεται το 
σπίτι τους από τον Ήλιο στο ίδιο χρονικό διάστημα. 
 
  Επίσης  σε  ποιο  συμπέρασμα  καταλήγουν  αν      αξιοποιούσαμε  όλο  το  ποσό  της  Ηλιακής 
ενέργειας που λαμβάνουμε από τον Ήλιο.  
    
  4.  Να  αναφέρουν  την  αρχή  λειτουργίας  του    αυτοκινήτου    που  κινείται  με  ηλιακή  και 
ηλεκτρική ενέργεια. 
 
  5. Να ονομάσουν μερικές κοινές θερμαντικές   που χρησιμοποιούνται  στην καθημερινή ζωή 
και να αναφέρουν   ποιοι ενεργειακοί μετασχηματισμοί συμβαίνουν σε αυτές. 
   
  6. Με ποιο τρόπο παράγεται το φως σε μια λάμπα. 
 
  7. Με ποιο τρόπο η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για τη παραγωγή ήχου και φωτός. 
 
  8. Να σχεδιάσουν τη διαδρομή ενός ηλεκτρονίου μέχρι αυτό να πάει σε μια τοστιέρα. 
 
  9. Με  ποιο  τρόπο  η  θέρμανση  σε  ένα  θερμοκήπιο  μοιάζει  με  τη  θέρμανση  της  Γης  στην 
ατμόσφαιρα.  Τι  θα  μας  δείχνουν  δυο  θερμόμετρα  ένα  από  τα  οποία  είναι  μέσα  σε  γυάλινο 
σωλήνα και πίσω ακριβώς από το γυάλινο σωλήνα. 
 
  Με αυτό  τον  τρόπο θελήσαμε να εμπλακούν οι μαθητές σε   αυθεντικές μορφές μάθησης 
και να συνειδητοποιήσουν ότι οι αφηρημένες έννοιες της φυσικής έχουν θεμελιώδη σημασία στο 
κόσμο που ζουν . 
 
4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 
  Η μεθοδολογία που μπορεί να ακολουθηθεί     είναι   η εξής: Από τους μαθητές ζητείτε   να 
πλοηγηθούν στην εφαρμογή και σε κάθε τμήμα της πλοήγησης υπήρχαν ερωτήσεις σχετικές με 
τις έννοιες που έχουν ήδη διδαχθεί στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών και αφορούσαν έννοιες 
από τη μηχανική, τον ηλεκτρισμό και τη θερμότητα. Αυτή η πρώτη  φάση θα είναι υποχρεωτική 
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για  όλους  τους  μαθητές  . Μετά  την  καταγραφή  των  αποτελεσμάτων  στη  βάση  δεδομένων  της 
εφαρμογής οι μαθητές θα πληροφορούνται για την επίδοσή τους και θα ζητείται από αυτούς να 
μελετήσουν  τα  σημεία  τα  οποία  δεν  είχαν  καλή  επίδοση  .Σημειώνουμε  εδώ ότι  οι  μαθητές  θα 
έχουν διδαχθεί τις έννοιες που εμφανίζονται στην εφαρμογή με το συμβατικό τρόπο και όχι με 
αυθεντικές  μορφές  μάθησης  όπως  συμβαίνει  στην  εφαρμογή.  Επίσης  οι  μαθητές  μπορούν  να 
μελετήσουν ή από το βιβλίο τους,  από την εφαρμογή ή από άλλες πηγές. 
 
  Μετά  από  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  και  αφού  οι  μαθητές  εμπλακούν  στις 
δραστηριότητες  υπό  την  καθοδήγηση  του  εκπαιδευτικού,  θα  ακολουθήσει  ένα  δεύτερο  test 
προσαρμοσμένο  στις  αδυναμίες  του  μαθητή  όπως  καταγράφηκαν  από  το  πρώτο  test.Σε  κάθε 
προσπάθεια  του  μαθητή  –όπου  αυτή  μπορεί  να  γίνεται  μέσω  διαδικασίας  αυθεντικοποίησης 
ακόμα  και    από  το  σπίτι  του‐  θα  καταγράφονται  από  την  εφαρμογή  όλα  τα  προηγούμενα 
αποτελέσματα  της  επίδοσής  του  ανά  test    και  ανά  θεματική  ενότητα  .Βέβαια  θα  πρέπει  να 
υπάρχει μια βάση δεδομένων με ανανεώσιμες ερωτήσεις με  την ευθύνη  της Πολιτείας και  των 
εκπαιδευτικών του σχολείου .Για ερωτήσεις κλειστού τύπου θα υπάρχει η ένδειξη σωστό ή λάθος 
ενώ  για  τις  ερωτήσεις  ανοικτού  τύπου  μπορεί  να  υπάρξει  μια  κλίμακα  (0,    5  or  10)    που  θα 
αντιστοιχεί σε κάθε ερώτηση όπου το μηδέν θα αντιστοιχεί στην πλήρως λάθος απάντηση, το 5 
σε απάντηση σωστή υπό προϋποθέσεις κ.λ.π 
    
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
  Ο  σκοπός  μας  ήταν  να  δημιουργήσουμε  μια  δικτυακή  εφαρμογή  που  θα  παρακινεί  το 
μαθητή  να  ασχοληθεί  με  αυθεντικά  προβλήματα  μάθησης  που  θα  έχουν  ως  πυρήνα  τα 
ενεργειακά φαινόμενα που σχετίζονται με την ηλιακή ενέργεια. 
 
  Η εφαρμογή μπορεί να καταγράφει την επίδοση του μαθητή όσες φορές αυτός επιθυμεί να 
συμμετέχει  στα  test  και  να  αυτοαξιολογείται  από  την  εφαρμογή  να  θεματική  κατηγορία  .Η 
εφαρμογή  μπορεί  να  εγκατασταθεί  σε  ένα  κεντρικό  server  στο  σχολείο  και  αυτό  προϋποθέτει 
εκτός  των  άλλων  και  την  ενεργό  συμμετοχή  των  διδασκόντων  της  σχολικής  μονάδας  για  τη 
δημιουργία ερωτήσεων και δραστηριοτήτων στα πλαίσια της εφαρμογής της διαθεματικότητας. 
Η εφαρμογή είναι θα υλοποιηθεί στη σχολική τάξη και τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν σε 
επόμενη εργασία. 
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Δημιουργία  animation  με  τη  χρήση  νέων  τεχνολογιών  από  μαθητές  Δημοτικού  στα  πλαίσια 
προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
 
Σπύρος Σιάκας, Δάσκαλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  
Μανούσου Γκέλη, Δασκάλα, Υποψήφια Διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
 
Περίληψη 
 
Η  εισήγηση  θα  παρουσιάσει  τη  μεθοδολογία  δημιουργίας  ενός  animation  με  τη  χρήση  νέων 
τεχνολογιών  από  μαθητές  Δ'  τάξης,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  ενταγμένη,  σε  ένα  πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα "Ο ναυτίλος σε αποστολή για τη ρύπανση της θάλασσας" 
τη  σχολική  χρονιά  2003‐2004. H  εφαρμογή  αυτή  αφορά  σε  μια  σύντομη  έρευνα  δράσης,  στην 
οποία αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες και στηρίχτηκε κυρίως στις θεωρίες α) του κοινωνικού 
εποικοδομισμού  (Vygotsky)  υποστηρίζοντας  την  αλληλεπίδραση  των  μαθητών  με  ένα  πλούσιο 
μαθησιακό περιβάλλον που βασίζεται στις προϋπάρχουσες εμπειρίες και νοητικές κατασκευές και 
β)  της  ανακαλυπτικής  μάθησης  όπου  οι  μαθητές  ήρθαν  αντιμέτωποι  με  προβληματικές 
καταστάσεις  και  να  ενεργούν  κατά  τρόπο  παρόμοιο  με  εκείνο  που  θα  ενεργούσε  ένας 
επιστήμονας. Στη διαδικασία αυτή, οι μαθητές είχαν ενεργό αλλά και  αποφασιστικό ρόλο για την 
πορεία  του  animation,  στη  δημιουργία  του  σεναρίου,  των  ηρώων,  του  περιβάλλοντος,  των 
εικόνων, του μοντάζ αλλά και της τελικής παρουσίασης του στη σχολική κοινότητα.  
 
Λέξεις κλειδιά:  
Animation, νέες τεχνολογίες, περιβαλλοντική εκπαίδευση, έρευνα δράση 
 
Εισαγωγή 
 
  Κατά  τη  διάρκεια  της  σχολικής  χρονιάς  2003‐2004  με  την  Δ'  τάξη  του  7ου  Δημοτικού 
Σχολείο  Παλαιού  Φαλήρου  υλοποιήθηκε  πρόγραμμα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  το  οποίο 
χρηματοδοτήθηκε  στα  πλαίσια  των  Σχολικών  Προγραμμάτων  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης 
(ΣΠΠΕ)  από  το  ΕΠΕΑΕΚ  με  φορέα  διαχείρισης  το  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου.  Το  θέμα  του 
προγράμματος ήταν ο "Ναυτίλος σε αποστολή για τη ρύπανση της θάλασσας". 
 
  Ακολουθώντας τις γενικές μεθοδολογικές αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το θέμα 
επιλέχθηκε σε συνεργασία με τα παιδιά, αξιοποιώντας τα ερεθίσματα από το τοπικό περιβάλλον 
δηλαδή  τη  μεγάλη  ρύπανση  της  παραλίας  του  Παλαιού  Φαλήρου  που  βρίσκεται  κοντά  στο 
σχολείο.  Κατά  το σχεδιασμό του προγράμματος αξιοποιήθηκαν πολλές μεθοδολογικές  τεχνικές, 
όπως ο καταιγισμός ιδεών, η εννοιολογική χαρτογράφηση, η επίλυση προβλήματος, η ανάπτυξη 
ερωτηματολογίων, τα σχέδια εργασίας κ.α., με στόχο την πολύπλευρη και ενεργητική συμμετοχή 
των μαθητών τόσο στη στοχοθεσία όσο και στην επίτευξη των στόχων μέσα από συγκεκριμένες 
δραστηριότητες.  Μέσα  από  αυτή  τη  ενεργητική  και  βιωματική  διαδικασία  αλλά  και  σε 
συνδυασμό  με  τις  γενικές  αρχές  της  περιβαλλοντικής  εκπαίδευση  γενικοί  σκοποί  του 
προγράμματος ήταν να: 
• Συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 
της Μεσογείου 
•    Ευαισθητοποιηθούν  για  τα  θέματα  και  τα  προβλήματα  που  αφορούν  στο Περιβάλλον,  στον 
Πολιτισμό και στην Ειρήνη της περιοχής. 
 
Οι στόχοι του προγράμματος ήταν δομημένοι σε πολλά επίπεδα για παράδειγμα : 
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•    Γνωστικοί  όπως  το  να  γνωρίσουν  οι  μαθητές  διάφορες  διαστάσεις  της  θάλασσας  και  την 
επίδραση  και  τη  σημασία  της  για  τη  ζωή  των  Ελλήνων  στη  διάρκεια  της    ιστορίας  ή  να 
κατανοήσουν  βασικές  οικολογικές  έννοιες  όπως  του  οικοσυστήματος,  να  γνωρίσουν  διάφορες 
μορφές ρύπανσης τις αιτίες που τις προκαλούν και τα αποτελέσματα της θαλάσσιο οικοσύστημα 
κ.α. 
 
•    Συναισθηματικοί:  να  ευαισθητοποιηθούν  γενικότερα  στα  περιβαλλοντικά  προβλήματα  έτσι 
ώστε να επιτελεσθεί μια αλλαγή στη στάση και στη συμπεριφορά τους, να συνειδητοποιήσουν το 
ρόλο  της  προσωπικής  και  συλλογικής  ευθύνης  για  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος,  να 
αποκτήσουν  επίγνωση  της  αλληλεξάρτησης  του  ανθρώπου  με  το  συνολικό  περιβάλλον  και  να 
καλλιεργήσουν το σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον κ.α. 
 
• Ψυχοκινητικοί: να  αναγνωρίσουν τις δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτήσουν προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί  το  πρόβλημα,  να  ασκηθούν  στην  παρατήρηση  και  την  ερμηνεία  του 
περιβάλλοντος, να συμμετέχουν ενεργά σε τοπικές δράσεις που αφορούν την αντιμετώπιση του 
προβλήματος,  να    ενημερώσουν  τους  γύρω  τους  για  το  πρόβλημα,  να  αναπτύξουν  την  κριτική 
τους σκέψη και την ικανότητα ανακαλυπτικής δράσης. 
 
•  Και  άλλοι  πολύπλευροι  στόχοι  όπως:  να  καλλιεργήσουν  τη  γλωσσική  τους  ικανότητα  τόσο 
γραπτά όσο και προφορικά προκειμένου να δημιουργήσουν και  να παρουσιάσουν  τις  εργασίες 
τους,  να  γνωρίσουν  διάφορες  μορφές  σύγχρονής  τέχνης  και  νέες  τεχνικές  δημιουργίας,  να 
κατανοήσουν  τη  σχέση  του  σχολείου  με  την  κοινωνία  και  να  συμβάλλουν  στο  άνοιγμα  του 
σχολείου στην κοινωνία. 
 
  Για  την  υλοποίηση  των  παραπάνω  στόχων  σχεδιάστηκε  η  υλοποίηση  ποικίλων 
δραστηριοτήτων όπως η μελέτη πεδίου, και επιτόπιες παρατηρήσεις, η δημιουργία οικολογικών 
παραμυθιών και θεάτρου σκιών, δημιουργία πινακίδων με προτρεπτικά μηνύματα στην παραλία, 
γράμμα στο δήμαρχο κτλ. Μια από τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ήταν 
και η δημιουργία ενός οπτικοακουστικού Animation Project.  
 
  Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  αποτέλεσε  μια  πολύπλευρη  δράση  της  οποίας  αν  και 
βασικός της στόχος ήταν η  ευαισθητοποίηση της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας σχετικά με 
την προστασία του περιβάλλοντος αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες της τεχνικής του animation. Η 
υλοποίηση της δράσης αυτή συνέβαλε εκτός των άλλων και  στην εξοικείωση των μαθητών με τη 
χρήση  των  νέων  τεχνολογιών  αλλά  και  σε  μια  διαφορετική  προσέγγιση  της  οπτικοακουστικής 
γλώσσας. 
 
Γιατί Animation; 
 
  Είναι  κοινός  τόπος  ότι  οι  κινούμενες  εικόνες,  (και  τα  κινούμενα  σχέδια)  είναι  πολύ 
αγαπητές στα παιδιά. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι η μετάδοση μηνυμάτων και ευαισθητοποίηση  της 
σχολικής  κοινότητας  μέσω  ενός  animation  θα  είχε  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον.  Εξετάζοντας 
αναλυτικότερα    τη  δυνατότητα  δημιουργίας  και  τους  στόχους  ενός  τέτοιου  εγχειρήματος  στο 
δημοτικό  σχολείο  διαπιστώθηκε  ότι,  αφενός  ήταν  εφικτή  η  υλοποίηση  ενός  τέτοιου  project  
αφετέρου, το μεγάλο πλεονέκτημα για τα οπτικοακοκουστικά μέσα,  είναι ο συνδυασμός εικόνας, 
κίνησης  και  ήχου  που  τα  καθιστά  πιο  ελκυστικά  ενώ  συγχρόνως  δίνεται  η  ευκαιρία  για 
παρατήρηση  και  μεγαλύτερο αλλά  και  διαφορετικό βαθμό αλληλεπίδρασης  (Κορωναίου, 2001, 
Laybourne, 1998, Druin και Solomon, 1996) σε σχέση με το έντυπο υλικό. Σύμφωνα με τους Ράπτη 
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και Ράπτη (2001) "μέσω της τεχνολογίας ένα νέο είδος γλώσσας αρχίζει να διαμορφώνεται και να 
εσωτερικεύεται,  καθώς  και  νέα  σημειωτικά  στοιχεία,  σύμβολα  και  παραγλωσσικά  σήματα  που 
σημαδεύουν  τις  διανοητικές  και  μαθησιακές  δραστηριότητες  των  χρηστών".  Η  γνώση  της 
γλώσσας  αυτής  είναι  απαραίτητη  για  την  επιτυχή  ενσωμάτωση  τους  στην  εκπαιδευτική 
διαδικασία. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της γλώσσας αυτής αφορούν σε πολιτισμικά και κοινωνικά 
θέματα  και  λιγότερο  τεχνολογικά.  Πρόκειται  για  ζητήματα  που  αφορούν  τη  σημειολογική 
προσέγγιση της εικόνας, σύμφωνα με την οποία η εικόνα και ο ήχος είναι προϊόντα μιας γλώσσας 
που  έχει  ιδιαίτερη  γραμματική,  δικούς  της  κώδικες  επικοινωνίας  και  δεν  είναι  απλώς  μια 
αναπαράσταση της πραγματικότητας. 
 
  Η  "ανάγνωση"  της  εικόνας  μπορεί  να  γίνει  σε  τρία  επίπεδα  που  βρίσκονται  σε  άμεση 
αλληλεξάρτηση (Κορωναίου, 2001): 
 
•    Στο περιγραφικό  επίπεδο που αφορά στο περιεχόμενο  της  εικόνας,  έτσι  όπως μπορεί  να  το 
περιγράψει ο θεατής 
 
•  Στο ερμηνευτικό επίπεδο που αφορά σε αυτό που εκφράζει η εικόνα ή στην ερμηνεία που δίνει 
ο θεατής‐δέκτης 
 
•    Στο  τεχνικό  επίπεδο  που  αφορά  στα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  της  εικόνας  (κοντινά  ή  γενικά 
πλάκα  κτλ)  τα  οποία  έχουν  σημασία  για  τόσο  για  το  περιγραφικό  όσο  και  για  το  ερμηνευτικό 
επίπεδο. 
 
  Είναι  σαφές  ότι  βασικό  συστατικό  αυτής  της  οπτικοακουστικής  γλώσσας,  όπως  και  κάθε 
άλλου κώδικα,  είναι η επικοινωνιακή της διάσταση. Δομικά στοιχεία κάθε επικοινωνίας είναι ο 
πομπός,  το  μέσο  μετάδοσης,  ο  κώδικας  που  χρησιμοποιείται,  το  μήνυμα  που  μεταδίδεται,  ο 
δίαυλος επικοινωνίας με τη βοήθεια του οποίου μεταφέρεται το μήνυμα δηλαδή τα αισθητήρια 
όργανα  που  χρησιμοποιούνται  και  ο  δέκτης.  Τα  μηνύματα  που  μεταδίδονται  μέσω  των 
οπτικοακουστικών μέσων μπορούν να είναι μονοσήμαντα, όταν η πληροφορία που μεταφέρουν 
είναι  συγκεκριμένη  και  στοχεύει  στην  ανάπτυξη  της  παρατηρητικότητας  ή  στην  ανακάλυψη 
κάποιου  σημαντικού  στοιχείου,  και  πολυσήμαντα  όταν  μεταξύ  άλλων  στόχος  είναι  και  η 
ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος και η καλλιέργεια της φαντασίας του δέκτη.  
 
Λίγα περισσότερα για το animation 
 
  Το  animation  για  πολλούς    είναι  από  τα  πιο  δημιουργικά  κινηματογραφικά  είδη.  Η 
λειτουργία του animation, όπως άλλωστε και  του κινηματογράφου, στηρίζεται στο μετοίκασμα. 
Στην αδυναμία, δηλαδή, της ανθρώπινης φύσης να αντιληφθεί μεμονωμένες εικόνες όταν αυτές 
προβληθούν  με  ταχύτητα  μικρότερη  του  ενός  τρίτου  του  δευτερολέπτου.  Για  την  δημιουργία, 
λοιπόν,  μίας  κίνηση διάρκειας  ενός δευτερολέπτου απαιτούνται 24  εικόνες.  Στο φιλμ  ζωντανής 
δράσης  αυτές  οι  εικόνες  δημιουργούνται  με  φωτογραφικό  τρόπο.  Με  την  χρήση    κατάλληλης 
μηχανής λήψεως η δράση φωτογραφίζεται σε πραγματικό χρόνο με ταχύτητα λήψης 24 εικόνων 
το  δευτερόλεπτο.  Στην  περίπτωση  του  animation  η  κίνηση  κτίζεται  εικόνα  εικόνα  .  Σε  μία 
συνθετική διαδικασία ο δημιουργός δημιουργεί μία μία την κάθε εικόνα που θα αποτελέσει μαζί 
με τις υπόλοιπες το δευτερόλεπτο ή τα λεπτά της συνεχόμενης δράσης όταν προβληθούν με το 
κατάλληλο μηχάνημά προβολής και με τον κατάλληλο ρυθμό και ταχύτητα.  
 
  Σαν animation λοιπόν  μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε φιλμ που είναι δημιουργημένο καρε‐ 
καρε Η δημιουργία της κάθε εικόνας‐ καρέ μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους και υλικά. Στην 
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ιστορία  του  animation  υπάρχουν  παραδείγματα  δημιουργίας  ταινιών  με  χρήση  των    πιο 
ετερόκλητων  υλικών,  από  αντικείμενα  καθημερινής  χρήσης  που  βρίσκονται  γύρω  μας  μέχρι 
άμμο.  
 
  Ο  Norman McLaren,  σημαντικός  Καναδός  δημιουργός  animation  φιλμ    και  πρωτοπόρος 
στην  έρευνα  των  δυνατοτήτων  του  animation,  σε  μία  προσπάθεια  να  δώσει  ένα  πιο 
ολοκληρωμένο ορισμό του animation  σημειώνει ότι: «Animation δεν είναι η τέχνη της σχεδίασης 
μίας εικόνας που κινείται αλλά η τέχνη του σχεδιασμού της κίνησης αυτής της εικόνας». (Halas, 
1974, σ.97) 
 
  Η συνισταμένη της κίνησης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως ο έλεγχος του ρυθμού, ο 
συγχρονισμός  ήχου  και  εικόνας,  σε  συνδυασμό  με  την  η  δυνατότητα  κτισίματος  της  κίνησης 
εικόνα‐εικόνα  και  με  την  απεριόριστη  δυνατότητα  χρήσης  ποικίλων  υλικών  και  εικαστικών 
τεχνοτροπιών   για τη δημιουργία του πρωτογενούς υλικού που αναφέρθηκε πιο πάνω, δηλαδή 
της εικόνας που πρόκειται να αποκτήσει κίνηση, χαρακτηρίζουν την αισθητική του animation και 
την ιδιαιτερότητά του σαν μέσο έκφρασης και επικοινωνίας στη μετάδοση πληροφοριών και στην 
αναπαράσταση  της  πραγματικότητας.  Το  ανάγουν  δε  σε  χρήσιμο  εργαλείο  στο  χώρο  της 
εκπαίδευσης και των επιστημών καθώς: 
 
•   Η δύναμη της εικόνας είναι αρκετά μεγάλη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα μετάδοσης 
πληροφοριών.  Σύμφωνα  με  το  μοντέλο  του  διπλού  κώδικα  του  Paivio,  υπάρχει  ένας  λεκτικός 
κώδικας για τις λεκτικές πληροφορίες και ένας μη‐λεκτικός κώδικας για τις οπτικές πληροφορίες. 
Έτσι, η πληροφορία που λέγεται και παρουσιάζεται συγχρόνως στην εικόνα κωδικοποιείται δύο 
φορές  σε  δύο  διαφορετικούς  κώδικες,  με  αποτέλεσμα  να  απομνημονεύεται  ευκολότερα.  Η  
ευχέρεια εικονοποίησης με τη χρήση ετερόκλητων υλικών όπως Puppets, clay, cut‐outs,  χαρτιά, 
άμμος,  φωτογραφίες  δίνουν  στο  animation  μοναδικές  δυνατότητες  αναπαράστασης  και 
εικαστικής  έκφρασης.  Από  την  άλλη  προσφέρει  ευκαιρίες    δημιουργικής  έκφρασης  και 
δημιουργίες εξαιρετικών πρότζεκτ με φτωχά υλικά.  
δυνατότητα δημιουργίας κινησης εκ του μηδενός. 
 
•    Η  Lawrence  J. Najjar  (1998,312),  κάνοντας  μία  περιγραφή  αρχών  σχεδιασμού  πολυμεσικών 
μαθησιακών  εφαρμογών  και  βασισμένη σε  διάφορες  εμπειρικές  μελέτες,  σημειώνει  ότι  για  να 
εμπεδωθούν πληροφορίες που βασίζονται στην κίνηση και όταν είναι σημαντικό να δειχθεί πως 
αυτές  οι  πληροφορίες  μεταβάλλονται  στο  χρόνο,  το  animation  και  το  βίντεο  είναι  τα  πλέον 
κατάλληλα μέσα. 
 
  Η  συνισταμένη  της  κίνησης  και  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  που  αναφέρθηκαν  πιο  πάνω 
όπως ο έλεγχος του ρυθμού, ο συγχρονισμός ήχου και εικόνας με την προσθήκη της δυνατότητας 
δημιουργίας κίνησης εκ  του μηδενός δίνουν στο animation  εξαιρετικές δυνατότητες μετάδοσης 
δύσκολων  πληροφοριών  και  το  ανάγουν  σαν  το  πλέον    κατάλληλο  μέσο  να  οπτικοποιήσει 
αόρατες  δυνάμεις  και  νόμους  των  φυσικών  επιστημών,  να  δώσει  οδηγίες  χρησιμοποιώντας 
σχεδιαγράμματα, κινούμενες γραφικές παραστάσεις, να βοηθήσει στην κατανόηση πολύπλοκων 
εννοιών. Η ιδιαιτερότητα του animation σαν μέσο αναπαράστασης όπως περιγράφηκε πιο πάνω 
οδήγησε στην αναζήτηση ποικίλων  τρόπων  επικοινωνίας στην φάση του σχεδιασμού με χρήση 
μεθόδων και μέσων   που θα έπρεπε να ανταποκρίνονται στην φύση της γλώσσας επικοινωνίας 
και της αρχες   του μέσου επικοινωνίας.( Halas & Manvell, 1969, Laybourne, 1998, Noake, 1988, 
Thomas &  Johnston,  1981).  Η  ιδιαιτερότητα  στα  στάδια  και  στις  μεθόδους  σχεδιασμού  ενός; 
Animation  project  δίνει  στο  animation  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  που  το  διαφοροποιούν  σαν 
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αφηγηματικό μέσο από τον κινηματογράφο και του δίνουν μια   διάσταση που θα μπορούσε να 
φανεί εξαιρετικά χρήσιμη στην εκπαιδευτική έρευνα. 
 
Η δημιουργία animation στην τάξη. 
 
  Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου οπτικοακουστικού υλικού στην τάξη τέθηκαν εκτός 
των γενικών στόχων του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πιο ειδικοί στόχοι που 
αφορούν στο Animation όπως: 
 
•     Η οικειοποίηση των μαθητών με τις  ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τα 
στάδια παραγωγής ενός οπτικοακουστικού Animation Project. 
 
•   Η αισθητική καλλιέργεια των μαθητών, σε σχέση με το Animation, ώστε: 
 
 
   Να  είναι  σε  θέση  να  αντιλαμβάνονται  διαφοροποιημένα  τα  συστατικά  στοιχεία  ενός 
οπτικοακουστικού Animation Project, όπως χρώμα, σχέδιο, κίνηση στο χώρο, timing, δημιουργία 
και ανάπτυξη χαρακτήρων, μουσική, ήχους κ.ο.κ. 
    
  Να  αναπτύξουν  αισθητικές  προτιμήσεις  και  να  δομήσουν  κριτήρια  αξιολόγησης  όσον 
αφορά  στα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  και  στις  ιδιαιτερότητες  τεχνικής  ενός  Animation  Project 
όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
  Η υλοποίηση αυτής της δράσης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ομαδοσυνεργατικά από τους 
μαθητές με την υποστήριξη του σκηνοθέτη ειδικευμένου σε animation και της εκπαιδευτικού της 
τάξης σε 4 στάδια, 
 
A. Δημιουργία οπτικοποιημένων σεναρίων. (Διάρκεια 6 διδακτικές ώρες.) 
 
  Αποτελεί  ένα  κομβικό  στάδιο  κατά  το  σχεδιασμό  του  animation.  Η  οπτικοποίηση  του 
σεναρίου αφορά στη οργάνωση του animation. Πρόκειται δηλαδή για το μοντάζ πριν να γυριστεί 
σε  ταινία. Όσον αφορά  την μορφή που θα μπορούσε  να  έχει  ένα οπτικοποιημένο σενάριο δεν 
υπάρχει μία συγκεκριμένη φόρμα καθώς ανάλογα με την φύση του μέσου και τους σκοπούς του 
οπτικοακουστικού  προϊόντος  αυτή  μπορεί    να  διαφοροποιείται.  (Halas    &  Manvell,  1969, 
Laybourne,1998,  Noake,1988).  Ωστόσο,  υπάρχουν  μερικά  κοινά  στοιχεία,  που  παρατηρούνται 
στην μορφή κάθε  φύλου εικονογραφημένου σεναρίου και που θα μπορούσαν να συνοψιστούν 
στα παρακάτω: 
 
1. Ειδικά πλαίσια  όπου σχεδιάζεται η εικόνα κάποιας σκηνής που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτά τα 
πλαίσια  αποτελούν  κατά  κάποιο  τρόπο  μια  προσομοίωση  της  οθόνης  προβολής  του 
οπτικοακουστικού  προϊόντος. Το σχήμα του πλαισίου αυτού είναι αντίστοιχο με αυτό του μέσου 
μετάδοσης  του  οπτικοακουστικού  προϊόντος.  Έτσι  αν  πρόκειται  για  φιλμ  35  μμ  το  μέγεθος  θα 
είναι στην αναλογία 1:8, αν πρόκειται για τηλεοπτικό σποτ 3:4 κ.ο.κ. 
 
2.  Πληροφορίες  σχετικά με  την  δράση που  εξελίσσεται  στο πλαίσιο.  Αυτές  μπορεί  να  δίδονται 
είτε  σε  ειδικά  διαμορφωμένο  πλαίσιο  δίπλα  στο  πλαίσιο  της  εικόνας,  είτε  με  σύμβολα  επάνω 
στην εικόνα, όπως βέλη που δείχνουν την κατεύθυνση του ήρωα, τον τρόπο εισαγωγής στοιχείων 
κ.ο.κ. 
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3. Πληροφορίες σχετικά με την μουσική και τα ηχητικά εφέ. 
 
  Εκείνο που ενδιέφερε σε αυτή την φάση ήταν η εξοικείωση των μαθητών με την χρήση της 
οπτικοακουστικής  γλώσσας  σαν  μέσο  έκφρασης  και  επικοινωνίας.  Ζητήθηκε  λοιπόν  από  τους 
μαθητές να εκφραστούν και να σχεδιάσουν τη ιστορία τους με εικόνες αφού συζητήθηκαν στην 
τάξη θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την ανθρώπινη επέμβαση σε αυτό. Στο σημείο αυτό οι 
μαθητές  έρχονται  αντιμέτωποι  με  ένα  από  τα  βασικά  στοιχεία  της  οπτικοακουστικής  γλώσσας 
που είναι η οπτικοποίηση μιας ιστορίας.   Βασικά στοιχεία της οπτικοποίησης έπρεπε να είναι 4 
τέσσερα  στάδια  που  αφορούν  στη  δημιουργία,  στην    ανάπτυξη,  στην    καταστροφή  και  στην 
πιθανή ανάπλαση  του περιβάλλοντος.  Το οπτικοποιημένο σενάριο δημιουργήθηκε σ'  ένα  χαρτί 
Α4  το  οποίο  διπλώθηκε  δύο  φορές  χωρίστηκε  σε  τέσσερα  μέρη‐  πλαίσια  όπου  θα 
οπτικοποιούνταν η δράση. Αφού συμφωνήθηκε το κάθε πλαίσιο να αντιπροσωπεύει ένα στάδιο 
της εξέλιξης του περιβάλλοντος, ζητήθηκε από τους μαθητές να αναπτύξουν αυτή την εξέλιξη με 
απλά σκίτσα σε μια ιστορία με αρχή μέση και τέλος. Ο κάθε μαθητής έπρεπε να σχεδιάσει το δικό 
του  σενάριο  στα  τέσσερα  καρέ  του  φύλλου  όπου    θα  περιλάμβανε  τα  τέσσερα  στάδια  της 
δημιουργίας (δημιουργία, ανάπτυξη, καταστροφή και πιθανή ανάπλαση του περιβάλλοντος του). 
Κάτω από κάθε πλαίσιο οι μαθητές χάραξαν τρεις γραμμές όπου θα περιέγραφαν σύντομα την 
δράση που θα είχε σχεδιαστεί στο πλαίσιο. Για τη δημιουργία του οπτικοποιημένου σεναρίου δε 
δόθηκε κάποια τυποποιημένη φόρμα στους μαθητές καθώς δεν υπήρχε σαφής εικόνα σε σχέση 
με  την  εξοικείωση  των  μαθητών  με  τέτοιου  είδους  διαδικασίες  οπτικής  επικοινωνίας.    Έτσι 
πιθανώς η φόρμα ενός επαγγελματικού φύλλου οπτικοποιημενου σεναρίου να   μπέρδευε τους 
μαθητές, να δημιουργούσε σύγχυση και   επιβράδυνση στη μαθησιακή διαδικασία και τελικά να 
λειτουργούσε  εις  βάρος  του  περιεχομένου  και  της  έκφρασης  του  μαθητή.    Έτσι  λοιπόν  σε  μία 
σύντομη διαδικασία λίγων λεπτών και με απλά μέσα διαμορφώθηκε ένα φύλλο οπτικοποιημένου 
σεναρίου με την χρήση υλικών προσιτών στους μαθητές. 
 
Β.  Πληροφορίες  σχετικά  με  τον  ρυθμό  διαδοχής  των  σκηνών‐πλαισίων  εικόνας  (Διάρκεια  4 
διδακτικές ώρες) 
 
  Σε  αυτό  το  στάδιο  έγινε  η  πρώτη  επαφή  των  μαθητών  με  τις  δυνατότητες  της 
οπτικοακουστικής  γλώσσας  του  animation  όσον  αφορά  την  περιγραφή  μιας  πληροφορίας  που 
μεταβάλλεται στο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα έγινε μία προσπάθεια μιας πιο πλήρους ανάπτυξης 
ενός σταδίου του σεναρίου με την χρήση της δυσδιάστατης animation  τεχνικής  flip books, μετά 
από μια σύντομη εισήγηση σχετικά με την φύση του animation και τις διαδικασίες δημιουργίας. 
Σε  ειδικά  μπλοκάκια  αναπτύχθηκε  η  κίνηση  ενός  σταδίου  της  δημιουργίας  ή  της  καταστροφής 
ενός  περιβάλλοντος.  Οι  μαθητές  είχαν  την  ευκαιρία  να  έρθουν  σε  μια  πρώτη  επαφή  με  την 
λειτουργία της animation τεχνικής γυρίζοντας γρήγορα τις σελίδες του μπλοκ και βλέποντας έτσι 
την ψευδαίσθηση της κίνησης. Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργήθηκε ένα είδος αλυσίδας καθώς 
πολλές φορές η ιστορία του ενός μαθητή ξεκινούσε από εκεί που τελείωνε του άλλου. Τα σκίτσα 
φωτογραφήθηκαν  ένα  ένα  με  την  χρήση ψηφιακής  κάμερας  και  ενός  προσιτού  προγράμματος 
του windows movie maker.Οι μαθητές σε αυτό το στάδια είχαν τη ευκαιρία να δουν παραστατικά 
και  να  κατανοήσουν  καλύτερα  την    λειτουργία  της  animation  τεχνικής  που  παρατήρησαν  στη 
χρήση του μπλοκ μέσω του υπολογιστή.  
 
Γ.  Δημιουργία  τρισδιάστατου  περιβάλλοντος  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  (Διάρκεια  4 
διδακτικές ώρες) 
 
  Με  τη  χρήση  πλαστελίνης  και  απλών  υλικών  όπως  κουμπιά,  βότσαλα,  αστερίες  που  οι 
μαθητές  συνέλεξαν  στις  εκπαιδευτικές  επισκέψεις  τους  και  στην  μαθητική  έρευνα  που  έκαναν 
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στην τάξη κινήθηκαν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα περιείχε τα στοιχεία όλων των 
σεναρίων, όπως καταγράφηκαν στο στάδιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης. 
  Η  δημιουργία  του  περιβάλλοντος  έγινε  ομαδικοσυνεργατικά  και  ακολουθήθηκε  μια 
συνθετική διαδικασία που περιλάμβανε τα παρακάτω στάδια: 
 
1.  Δημιουργία μιας βάσης όπου περιλαμβάνονταν  το στοιχείο  της  ξηράς  της θάλασσας και  του 
αέρα. 
Χρησιμοποιήθηκαν  χαρτιά  του  μέτρου  καφέ  για  την  ξηρά,  μπλε  για  την  θάλασσα  που 
στερεώθηκαν με την βοήθεια του δασκάλου σε μία βάση(θρανίο)  
 
2. Καταγραφή των στοιχείων που θα περιελάμβανε το περιβάλλον σε μία λίστα στον πίνακα. 
 
3. Καταμερισμός εργασιών με βάση την λίστα. 
Οι μαθητές επέλεξαν μόνοι τους ποιο στοιχείο της λίστας θα δημιουργούσαν σε τρισδιάσταστη 
μορφή. ο κάθε μαθητής τοποθετούσε στη βάση το δημιούργημά του και εάν ήθελε προχωρούσε 
στην δημιουργία και άλλου στοιχείου.  
 
Ε. Υλοποίηση σεναρίου‐ δημιουργία animation (Διάρκεια 6 διδακτικές ώρες) 
 
  Στο  στάδιο  αυτό  προσδιορίστηκαν  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  και  οι  δυσκολίες  της 
τρισδιάστατης  animation  τεχνικής  με  πλαστελίνες.  Χωρίστηκε  η  δράση  σε  κινήσεις  και 
προσδιορίστηκαν  οι  σκηνές.  Δημιουργήθηκε  το  animation  με  βάση  το  σχεδιασμό  και  την 
αξιοποίηση  της  προηγούμενης  εμπειρίας  χρήσης  ενός  εξειδικευμένου  προγράμματος  του 
windows movie maker.  Ο  κάθε  μαθητής  είχε  δικαίωμα  να  δημιουργήσει  μια  κίνηση  κάνοντας 
πέντε κινήσεις του ήρωα ή του αντικειμένου που επρόκειτο να κινηθεί κάθε φορά. Σαν μια μορφή 
αλυσίδας  οι  μαθητές  συνέχιζαν  την  κίνηση  και  την  ενσάρκωση  της  δράσης  από  εκεί  που  την 
άφηνε  ο  προηγούμενος  μαθητής.  Τέλος  στο  στάδιο  αυτό  πραγματοποιήθηκε  το  μοντάζ  της 
τελικής ιστορίας με χρήση Powerpoint. Βέβαια το Powerpoint είναι ένα πρόγραμμα παρουσίασης 
και όχι μοντάζ ωστόσο επιλέχθηκε για το μοντάζ και την παραγωγή του τελικού προϊόντος καθώς 
η φύση  του και η δομή  του έχουν αρκετά πλεονεκτήματα που θεωρήθηκαν ότι θα βοηθούσαν 
στην  κατανόηση λειτουργιών  του μοντάζ    που  είναι βασικό συστατικό  της οπτικής  επικοινωνία 
και  σύνθεσης    της  οπτικοακουστικής  γλώσσας.  Στο Powerpoint  το φιλικό  περιβάλλον  εργασίας 
δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του ψηφιακού οπτικοποιημένου σεναρίου και της σειράς των 
σκηνών εύκολα και γρήγορα. Επιπλέον δίνει: 
 
τη δυνατότητα επέμβασης στη δομή του σεναρίου με απλό τρόπο. 
τη δυνατότητα χρήσης λίστας ηχητικών εφέ και  τρόπων εισαγωγής τους. 
τη δυνατότητα χρήσης σειράς εισαγωγής  στοιχείων όπως κείμενα, αφήγηση κ.ο.κ.. 
τη δυνατότητα χρήσης σειράς τρόπων περάσματος από σκηνή σε σκηνή  
τη Δυνατότητα συγχρονισμού και ελέγχου του ρυθμού της ταινίας. 
 
  Στη  δημιουργική  αυτή  διαδικασία  ο  ρόλος  των  παιδιών  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικός  και 
αποφασιστικός για τη δημιουργία του σεναρίου της δομής και της οργάνωσης του animation. Οι 
εικόνες που δημιουργήθηκαν στο δεύτερο όσο και στο τέταρτο στάδιο εισάχθηκαν στην μνήμη 
του  υπολογιστή  σαν  αυτόνομα  animation  sequences.  Η  κάθε  ιστορία  παρουσιάστηκε  σε  μια 
κάρτα που τυπώθηκε και μοιράστηκε. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το τι σημαίνει η κάθε κάρτα 
και εργάστηκαν σε ομάδες για να διαμορφώσουν νέα οπτικοποιημένα σενάρια κάνοντας χρήση 
της λίστας ήχων και των καρτών που αντιπροσώπευαν τα animation στο Powerpoint. Μπορούσαν 
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έτσι να  δουν άμεσα τις διάφορες εκδοχές της ίδιας ιστορίας  με βάση τη νέα πρόταση που έκανε 
η κάθε ομάδα και να συγκρίνουν τις διαφοροποιήσεις στο τελικό αποτέλεσμα.   
 
  Το  συγκεκριμένο  εργαστηριακό  πρόγραμμα  εντάσσεται  στα  πλαίσια  ενός  ευρύτερου 
ερευνητικού προβληματισμού σε  σχέση με  την αξιοποίηση  της  οπτικοακουστικής  γλώσσας  του 
animation  και  τις  δυνατότητες  των  νέων  ψηφιακών  μέσων  στη  δημιουργία  πρωτότυπου 
εκπαιδευτικού υλικού.  
 
  Το project αξιολογήθηκε σε 3 φάσεις (αρχική‐ διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση) από τα 
παιδιά  και  τους  εκπαιδευτικούς  αλλά  και  τους  γονείς  μετά  την  ολοκλήρωση  του.  Καθοριστική 
ήταν η φάση της διαμορφωτικής αξιολόγησης όπου   συζητήθηκε αναλυτικά η διαδικασία και η 
εξέλιξη του project.  Τόσο το αποτέλεσμα όσο και η διαδικασία παρουσιάστηκε στην ημερίδα του 
σχολείου για τα προγράμματα περιβαλλοντικής και αξιολογήθηκε πολύ θετικά κυρίως ως προς τη 
διαδικασία και την επίτευξη των στόχων.  
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Το εκπαιδευτικό λογισμικό του δικτύου «Ο Ναυτίλος ταξιδεύει…» 
 
Μανούσου  Γκέλη,  Δασκάλα      Υποψήφια  Διδάκτωρ  στο  στο  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  Βασίλης  Κ. 
Ψαλλιδάς, Φυσιογνώστης, Υποψήφιος διδάκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  
 
Περίληψη 
 
  Τα  τελευταία  χρόνια  ο  σχεδιασμός  και  η  παραγωγή  παιδαγωγικού  υλικού  για  την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με τη μορφή ειδικού λογισμικού αυξάνεται συνεχώς παράλληλα με 
τη γενικότερη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί το 
εκπαιδευτικό  λογισμικό  του  δικτύου  για  το  Περιβάλλον,  την  Ειρήνη  και  τον  Πολιτισμό  στη 
Μεσόγειο  "Ο  Ναυτίλος  ταξιδεύει…"  η  φιλοσοφία  σχεδιασμού,  οι  πολλαπλές  δυνατότητες  του 
αλλά  και  η  διαδικασία  διαμόρφωσης  του.  Στην  εισήγηση  θα  παρουσιαστεί  τόσο  το  ίδιο  το 
λογισμικό και οι πολλαπλές δυνατότητες του αλλά και η αναλυτική διαδικασία διαμόρφωσης του.  
 
Λέξεις κλειδιά:  
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικό Λογισμικό 
 
Εισαγωγή 
 
  Αρκετοί Εκπαιδευτικοί έχουν εργασθεί επιμελώς κατά τη διάρκεια των 25 τελευταίων ετών 
για να προωθήσουν  των στόχους  της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  (ΠΕ)  τόσο διεθνώς όσο και 
στην  Ελλάδα.  Αυτή  η  προσπάθεια  έχει  ως  αποτέλεσμα  ένα  καλά  καθορισμένο  διαθεματικό 
«αντικείμενο»  με  στέρεο  θεωρητικό  πλαίσιο.  Οι  υπερασπιστές  της  ΠΕ  ευρέως  συμφωνούν  ότι 
πετυχημένα  προγράμματα  ΠΕ  προωθούν  την  υιοθέτηση  υπεύθυνης  συμπεριφοράς  και  υγιών 
στάσεων για το περιβάλλον (Hungerford & Volk, 1990).  
 
  Η  πολύχρονη  πλέον  εμπειρία  στην  υλοποίηση  προγραμμάτων  (ΠΕ)  αναδεικνύει  ότι  τα 
επιτυχημένα προγράμματα καθορίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από μια μεθοδολογία η οποία 
αξιοποιεί διδακτικές πρακτικές όπως η επίλυση προβλήματος, η λήψη αποφάσεων με δεξιότητες 
υπεύθυνης δράσης,  παράλληλα με διδακτικές πρακτικές με στόχο  την  κατανόηση  των βασικών 
αρχών της οικολογιάς. (Engleson, 1986, Hart, 1981, UNESCO, 1978). 
 
  Είναι  γεγονός  ότι  ακόμη  και  σήμερα  εκπαιδευτικοί  που  ασχολούνται  με  την  ΠΕ  ή  που 
επιθυμούν  να  ασχοληθούν  με  αυτή  εξακολουθούν  να  συναντούν  εμπόδια  στην  εφαρμογή  στα 
σχολεία τους. Ο Ham και ο Sewing (1987‐88) ταξινόμησαν αυτά τα εμπόδια σε τέσσαρες ομάδες:  
 
εννοιολογικά, που προέρχονται από την συναίνεση στο πεδίο και το περιεχόμενο της ΠΕ. Αρκετοί 
πάντως επιστήμονες συμφωνούν ότι η επιτυχής ένταξη της ΠΕ στα σχολικά προγράμματα απαιτεί 
μια διεπιστημονική προσέγγιση (Jinks, 1975, Hart, 1981, Φλογαΐτη, 1993 
 
λογιστικά,  που  σχετίζονται  με  ζητήματα  είτε  με  την  αντιληπτή  έλλειψη  χρόνου  για  την 
ενασχόληση με προγράμματα ΠΕ,  είτε  σχετικά με  την προετοιμασία ποιοτικών προγραμμάτων, 
είτε με ελλείψεις χρηματοδότησης για τα υλικά και την εν γένει εφαρμογή της ΠΕ. 
 
παιδαγωγικά και  
 
συμπεριφοριστικά.  
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  Τέλος  τα  παιδαγωγικά  και  συμπεριφοριστικά  εμπόδια  προέρχονται  από  την  έλλειψη 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών (Roy et al., 1997).  
 
  Είναι  σαφές  ότι  χρειάζεται  μια  περισσότερο  σαφής  και  τεκμηριωμένη  κατοχύρωση  των 
μέχρι σήμερα θετικών βημάτων που θα προωθήσει  και  τις  κύριες  κατευθύνσεις  εργασίας προς 
μια Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Σκούλλος & Ψαλλιδάς, 1999). Αν και έχουν 
γίνει σημαντικά βήματα στο σχεδιασμό και στην παραγωγή παιδαγωγικού υλικού, ο σχεδιασμός, 
η  δημιουργία  και  η  παραγωγή  του  παιδαγωγικού  υλικού  θα  πρέπει  να  κατευθυνθεί  σε  νέα 
επίπεδα, με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά, με υψηλότερα στάνταρ και προδιαγραφές (Ψαλλιδάς, 
2003).  
 
Το Δίκτυο «Ο Ναυτίλος ταξιδεύει...» και το παιδαγωγικό υλικό του. 
 
  Σκοπός  του  δικτύου,  όπως  αναφέρεται  και  προηγουμένως  είναι  η  συνειδητοποίηση  της 
σχέσης  του  ανθρώπου  με  το  φυσικό  και  κοινωνικό  περιβάλλον  της  Μεσογείου,  η 
ευαισθητοποίηση  για  τα  προβλήματα  που  αφορούν  στο  Περιβάλλον,  στον  Πολιτισμό  και  στην 
Ειρήνη και η δραστηριοποίηση των μαθητών και δασκάλων προς την κατεύθυνση της γενικότερης 
προσπάθειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και την αιεφορία της περιοχής. 
 
  Η λειτουργία του δικτύου βασίζεται στο παιδαγωγικό υλικό που αφορά στο σεντούκι που 
περιλαμβάνει  αντικείμενα  κατάλληλα  επιλεγμένα  και  σχεδιασμένα,  που  μπορούν  να 
αξιοποιηθούν από τους μαθητές. 
 
  Η  γενικότερη  φιλοσοφία  της  δημιουργία;  «Φορητών  Πακέτων»,  «μουσειοσκευών» 
«σακιδίων»  ή «Σεντουκιών»  είναι  η  εξάλειψη μερικών από αυτά  τα  εμπόδια  και  η υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών με ένα ακόμη εργαλείο (Roy et al., 1997, Μαργαριτούλη, 2003).  
 
  Το  «Σεντούκι  του  Ναυτίλου»  είναι  ένα  τέτοιο  εργαλείο  που  παρέχεται  στους 
εκπαιδευτικούς και  τους μαθητές που συμμετέχουν στο δίκτυο συνοδευόμενο από  τις σχετικές 
οδηγίες (Ν. 1566/85 και Ν 304/2003) και με τα υλικά αναφοράς που περιέχει. Έχει σχεδιασθεί για 
να  βοηθάει  τους  εκπαιδευτικούς  της  τάξης  να αναπτύξουν  δραστηριότητες ΠΕ μέσα στην  τάξη 
αλλά  κυρίως  έξω από αυτή,  δίπλα στη  θάλασσα.  Το «Σεντούκι  του Ναυτίλου»  εντάσσεται  στις 
περιπτώσεις «case study» (Ramsey et al., 1992). Η χρήση του επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 
έχουν αφενός την ευελιξία και αφετέρου ευκαιρίες για πολλαπλά και ποικίλα προγράμματα ΠΕ 
για  τη  Περιβάλλον,  την  Ειρήνη  και  τον  Πολιτισμό  με  αφορμή  τη  θάλασσα.  Το  «Σεντούκι  του 
Ναυτίλου» είναι διαθέσιμο δωρεάν στα μέλη του Δικτύου. 
 
Οι στόχοι του Δικτύου και οι στόχοι του εκπαιδευτικού λογισμικού 
 
  Σκοπός του δικτύου είναι η συνειδητοποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον της Μεσογείου, η ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα που αφορούν στο 
Περιβάλλον,  στον Πολιτισμό και στην Ειρήνη και η δραστηριοποίηση προς  την  κατεύθυνση  της 
γενικότερης  προσπάθειας  για  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  αλλά  και  την  αειφορία  της 
περιοχής. 
 
Στόχοι του Δικτύου είναι  
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η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η δραστηριοποίηση των μαθητών που συμμετέχουν στην 
προστασία της Μεσόγειου 
 
η προσφορά νέων ευκαιριών επικοινωνίας και μάθησης σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών 
 
η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών και μαθητών. 
 
  Η λειτουργία του Δικτύου βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στο σεντούκι που 
περιλαμβάνει  αντικείμενα  κατάλληλα  επιλεγμένα  και  σχεδιασμένα,  που  μπορούν  να 
αξιοποιηθούν  παιδαγωγικά  στο  σχολείο,  όπως  ο  επιδαπέδιος  χάρτης  της  Μεσογείου,  βιβλία, 
επιτραπέζια παιχνίδια κατάλληλα σχεδιασμένα, κιάλια κ.α. 
   
  Η  εισαγωγή καινοτομιών αποτελεί μόνιμη προτεραιότητα στη διδακτική μεθοδολογία  της 
Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης.  Έτσι,  παρατηρείται  το  φαινόμενο  της  ολοένα  επιταχυνόμενης 
εισαγωγής της πληροφορικής (κυρίως internet και multimedia) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
(Παπαδημητρίου, 1999α). Στα πλαίσια του παιδαγωγικού υλικού του σεντουκιού δημιουργήθηκε 
και το εκπαιδευτικό λογισμικό του Δικτύου. 
 
Στόχοι του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι: 
 
  Να ενημερώσει εκπαιδευτικούς και μαθητές παρέχοντας πληροφοριακό υλικό που αφορά 
στους άξονες του Δικτύου, Ειρήνη, Περιβάλλον, Πολιτισμός της Μεσογείου (σχετικές ιστοσελίδες, 
και άλλο πληροφοριακό υλικό) 
  Να  αποτελέσει  την  πηγή  παιδαγωγικών  δραστηριοτήτων  που  μπορούν  να  υλοποιηθούν 
στην τάξη και στο πεδίο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 
  Να δώσει  τη δυνατότητα αξιοποίησης και  χρήσης  των νέων  τεχνολογιών στα πλαίσια  του 
Δικτύου. 
  Να αξιοποιηθούν ηλεκτρονικά βιβλία που έχουν ενταχθεί στο λογισμικό. 
  Να δώσει τη δυνατότητα για ενημέρωση σε σύγχρονα παιδαγωγικά θέματα με άρθρα που 
περιλαμβάνονται στο υλικό του. 
  Να αποτελέσει μια μικρή μουσική βιβλιοθήκη σχετικά με τη θάλασσα. 
  Να επικοινωνήσουν οι  εκπαιδευτικοί,  οι μαθητές όλων  των σχολείων  του Δικτύου μεταξύ 
τους αλλά και με την παιδαγωγική ομάδα του Δικτύου . 
 
Η φιλοσοφία του σχεδιασμού του λογισμικού του Ναυτίλου 
 
  Κύριος άξονας για το σχεδιασμό του λογισμικού ήταν η θεωρία του δομητισμού, σύμφωνα 
με την οποία τα περιβάλλοντα μάθησης πρέπει να βασίζονται στις προηγούμενες εμπειρίες, στις 
νοητικές δομές, και στην πολλαπλότητα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων της πραγματικότητας. 
"Δόμηση  της  γνώσης  δε  σημαίνει  αναγκαστικά  παραγωγή  νέας  γνώσης  αλλά  περισσότερο 
κατασκευή  νοημάτων  μέσα  από  την  αλληλεπίδραση  των  ατόμων  με  το  περιβάλλον  τους.  Ο 
εκπαιδευτικός  μετατρέπεται  από  μεταδότη  γνώσεων  σε  ενεργό  μέτοχο  στη  διαδικασία  της 
μάθησης, σε έναν κριτικό στοχαστή, έναν ερευνητή και συνερευνητή των δικών του πρακτικών, 
αντιλήψεων και περιστάσεων". (Μακράκης, 2000, σελ.24‐25). 
 
  Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  του  εποικοδομισμού  τα  περιβάλλοντα  μάθησης  πρέπει  να 
βασίζονται  στην  εμπειρία  και  την  πολλαπλότητα  των  ερμηνευτικών  προσεγγίσεων  της 
πραγματικότητας  (Jonassen,  1991γ),  καθώς  και  στις  προηγούμενες  εμπειρίες  και  τις  νοητικές 
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δομές  και  τις  πεποιθήσεις  που  χρησιμοποιεί  κανείς  για  να  ερμηνεύσει  τα  αντικείμενα  και  τα 
γεγονότα (Cooper, 1993, Μακράκης 2000).  
 
  Για τη δημιουργία του λογισμικού βασιστήκαμε στο κλασικό πρότυπο ανάπτυξης, αυτό του 
καταρράκτη  (waterfall)  στο  οποίο  υπάρχει  μια  καθορισμένη  σειρά αλληλεξαρτώμενων φάσεων 
(Μακράκης, 2000,σελ. 84‐85) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναλυτικότερα ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού λογισμικού έγινε ως εξής:  
 
Καταγράφηκαν  οι  ανάγκες  των  εκπαιδευτικών  και  των  μαθητών  του  Δικτύου,  μέσα  από 
προσωπικές συνεντεύξεις και ομαδικές αξιολογήσεις, 
Καθορίστηκαν οι παιδαγωγικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, 
Αναζητήθηκε το πληροφοριακό και οπτικοακουστικό υλικό, 
Δημιουργήθηκαν οι παιδαγωγικές δραστηριότητες , 
Δημιουργήθηκε  το  πρώτο  σχέδιο  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  με  βάση  τις  καταγεγραμμένες 
ανάγκες, 
Πραγματοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού στα σχολεία του Δικτύου, 
Υλοποιήθηκε διαμορφωτική αξιολόγηση, 
Διαμορφώθηκε η επόμενη έκδοση του υλικού με βάση τη διαμορφωτική αξιολόγηση και τέλος 
Πραγματοποιήθηκε η επόμενη φάση της αξιολόγησης (τελική αξιολόγηση.) 
 
  Αναφορικά  με  τα  ζητήματα  αξιολόγησης  του  λογισμικού  θα  πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι 
άλλο  ζήτημα  είναι  η  αξιολόγηση  του  παιδαγωγικού  υλικού  ως  προς  το  περιεχόμενο  και  άλλο 
ζήτημα η αξιολόγηση του λογισμικού. Από την παρατηρούμενη αυξανόμενη χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού  στην  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση  ανακύπτει  η  ανάγκη  για  αξιολόγηση  του  ήδη 
χρησιμοποιούμενου  λογισμικού.  Η  αξιολόγηση  αυτή  όμως,  αποτελεί  λεπτό  ζήτημα,  στο  οποίο 
εμπλέκονται  πολλές  παιδαγωγικές  παράμετροι,  αλλά  και  οι  εκάστοτε  προτεραιότητες  στη 
διδασκαλία  της  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης.  Ήδη  έχει  δημιουργηθεί  ένα  νέο  σύστημα 
αξιολόγησης  λογισμικού  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης,  το  SEVEN  ED  (Software  Evaluation  for 
ENvironmental EDucation) (Παπαδημητρίου, 1999β). 
 
  Το  λογισμικού  του  Ναυτίλου  αξιοποιεί  τις  διάφορες  εκπαιδευτικές  λειτουργίες  των 
υπολογιστών (Ράπτης και Ράπτη, 2001: 44): 
 
Στη  διδασκαλία  της  πληροφορικής  σαν  ξεχωριστού  γνωστικού  αντικειμένου  και  την  προώθηση 
του τεχνολογικού αλφαβητισμού, 

Ανάλυση αναγκών 

Καθορισμός απαιτήσεων

Σχεδιασμός

Ανάπτυξη

Δοκιμασία
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Στη  χρήση  του  υπολογιστή  ως  πηγής  πληροφόρησης  καθώς  και  μέσου  διασυνδέσεων  και 
επικοινωνίας, 
Στην αξιοποίηση του υπολογιστή ως εποπτικού και επικοινωνιακού μέσου για την υποβοήθηση 
της διδασκαλίας, 
Στη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου, 
Στη χρήση του υπολογιστή για παίξιμο παιχνιδιών.  
 
Η μορφή του λογισμικού του Ναυτίλου είναι του τύπου (tutorials) δηλαδή είναι της μορφής ενός 
σεμιναρίου,  που  είναι  ένας  τύπος  λογισμικού  στον  οποίο  οι  πληροφορίες  οργανώνονται 
σύμφωνα με μια παιδαγωγική ακολουθία πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάζονται 
σε ένα πίνακα (μια οθόνη) στην οποία ο μαθητής μπορεί να επιλέξει τις πληροφορίες που θέλει 
να δει ή τις δραστηριότητες που θέλει να πραγματοποιήσει. Σε κάθε φάση ο εκπαιδευτικός ή ο 
μαθητής έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη σειρά των πληροφοριών και τις δραστηριότητες 
που  τους  ενδιαφέρουν.  Ο  κάθε  χρήστης  μπορεί  να  δημιουργήσει  τη  δική  του  δομή  και  να 
αξιοποίηση τις δυνατότητες των υπερμέσων σύμφωνα με τις ανάγκες του.  
 
  Είναι βέβαια σαφές ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι συγκεκριμένες και έχουν ήδη τη 
δική  τους  δομή  και  οργάνωση,  οι  οποίες  όμως  είναι  ευέλικτες.  Η  αλληλεπίδραση  μεταξύ  του 
μαθητή  και  του  υπολογιστή  συντελείται  από  την  ανάγνωση  της  οθόνης  ή  το  άκουσμα  των 
πληροφοριών που δίνονται, προωθώντας μέσω του υλικού με το πάτημα του πλήκτρου ENTER ή 
που  επιλέγει  τις  πληροφορίες  με  το  ποντίκι.  Με  την  παρατήρηση  αυτής  της  συμπεριφοράς 
βλέπουμε  ότι  ο  μαθητής  κάνει  διάφορες  ενέργειες  αλλά  δεν  έχουμε  οποιαδήποτε  ένδειξη  ότι 
καταλαβαίνει  τι  είναι αυτό που κάνει. Ο   μαθητής μπορεί να βλέπει όλες  τις πληροφορίες που 
δίνονται  αλλά  δεν  έχουμε  τα  μέσα  να  πιστοποιήσουμε  ότι  πραγματικά  αυτό  συμβαίνει.  Ένας 
τρόπος  πρόσβασης  στη  διαδικασία  γνώσης  του  μαθητή  είναι  με  την  παρουσίαση  των 
καταστάσεων  προβλήματος  στις  οποίες  ο  μαθητής  πρέπει  να  χρησιμοποιήσει  τις  πληροφορίες 
που  του  δίνονται.  Δυστυχώς  ο  δάσκαλος  δεν  μπορεί  συχνά  να  παρακολουθήσει  και  να 
αντιληφθεί τι ο μαθητής σκέφτεται χρησιμοποιώντας ένα σεμινάριο.  
 
  Η  «πλοήγηση»  ή  καλύτερα  στην  προκειμένη  περίπτωση  "  η  ναυσιπλοΐα"  μπορεί  να 
κρατήσει  το  μαθητή,  πολύ  πολυάσχολο  για  μια  μακριά  χρονική  περίοδο.  Εντούτοις,  πολύ  λίγα 
μπορούν  να  είναι  σύμφωνα  με  την  άποψη  της  κατανόησης  και  του  μετασχηματισμού  των 
πληροφοριών  που  αναφέρονται  στη  γνώση.  Από  αυτή  την  άποψη,  ταξινομούμε  τη  χρήση  του 
λογισμικού multimedia  στην  κατηγορία  εκείνου  του  λογισμικού,  που  βοηθά  το  μαθητή  για  να 
αποκτήσει  τις  πληροφορίες,  αλλά  δεν  γνωρίζουμε  αν  και  τι  έχει  κατανοήσει  και  τι  έχει 
πραγματικά αποκτήσει. Στο στάδιο της πλοήγησης ο μαθητής μπορεί να έρθει σε επαφή με έναν 
απίστευτο  αριθμό  διαφορετικών  πληροφοριών.  Αλλά  εάν  πραγματικά  αυτές  οι  πληροφορίες 
τίθενται στη χρήση δεν το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος που να μπορούμε να είμαστε 
βέβαιοι  ότι  αυτές  οι  πληροφορίες  θα  μετασχηματίσουν  ή  θα  ενισχύσουν  τους  νέους  τρόπους 
σκέψης του μαθητή για ένα ιδιαίτερο θέμα. 
Από αυτή  την άποψη,  η  εκτέλεση πολυμέσων είναι πολύ παρόμοια με αυτήν  του επεξεργαστή 
λέξεων.  
 
  Αυτή τη στιγμή αναμένεται η χρήση του λογισμικού στην Ελλάδα στα πλαίσια του Δικτύου 
της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  για  την  Προστασία  του  Περιβάλλοντος  και  της  Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων του ΥΠΕΠΘ και 
εκτός  Ελλάδας  στα  πλαίσια  του  Δικτύου  «Mare  e  Vita”  ένα  τετραεθνές  πρόγραμμα  Comenius 
αλλά  κυρίως  σε  Μεσογειακό  επίπεδο  στα  πλαίσια  του  Medies.  Το  MEdIES  Type  II  Initiative 
(Mediterranean  Education  Initiative  for  Environment  &  Sustainability),  είναι  ένα  δίκτυο 



 
 
 

138

συνεργασίας  εκπαιδευτικών  και  Μη  Κυβερνητικών  Οργανώσεων  που  ασχολούνται  με  την 
Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση  και  συντονίζεται  από  το  Μεσογειακό  Γραφείο  Πληροφόρησης 
(MIO/ECSDE). 
 
  Οι χρήστες του λογισμικού του Ναυτίλου μπορεί να είναι οι δάσκαλοι αλλά και οι μαθητές. 
Σε αυτή τη φάση το λογισμικό είναι στην ελληνική γλώσσα και το σημαντικότερο μέρος του είναι 
ήδη  μεταφρασμένο  στα  Αγγλικά  και  στα  Γαλλικά.  Όπως  προαναφέραμε  το  λογισμικό 
απευθύνεται  σε  μαθητές  και  δασκάλους  και  γι΄  αυτό  διάφορες  επιλογές  απευθύνονται  σε 
μαθητές και άλλες σε δασκάλους.  
 
Προοπτικές  
 
  Το  CD  rom  θα  ξανασχεδιασθεί  με  δύο  ξεχωριστά  μέρη  ένα  για  μαθητές  και  ένα  για 
δασκάλους.  Ανάλογα  με  το  που  απευθύνεται  θα  εμπλουτισθεί  με  καταλόγους  χρήσιμων 
ιστοσελίδων  για  μαθητές  και  δασκάλους,  κλείδες  προσδιορισμού  θαλάσσιων  οργανισμών, 
θεωρητικά  ζητήματα  παιδαγωγικής,  και  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,  νομοθεσία,  σχέδια 
ερωτηματολογίων,  
 
  Επιπρόσθετα  θα  περιλαμβάνονται  επιλογές  με  δυνατότητες  αναζήτησης  στοιχείων 
επικοινωνίας με εξειδικευμένους επιστήμονες, παροχής βοήθειας σε ό,τι αφορά τεχνικά θέματα 
και τέλος επικοινωνίας με άλλα άτομα που ενδιαφέρονται για το ίδιο πρόγραμμα. 
 
  Μια  επιπλέον  ανάπτυξη  του  θα  είναι  η  ανάπτυξη  και  η  προσαρμογή  του  για  μαθητές 
Γυμνασίου. 
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Από τη τάξη στην e‐τάξη και πάλι πίσω: η συνδυαστική μάθηση στα ελληνικά σχολεία 
 
Νίκη Λαμπροπούλου, Δασκάλα,  
 
Περίληψη 
 
  Στα  πλαίσια  της  θεωρίας  της  ολικής  μάθησης  θα  προσπαθήσουμε  να  ερευνήσουμε  την 
συνδυαστική μάθηση  (blended  learning),  τι  είναι  και πώς γίνεται.  Επίσης, θα αναφερθούμε στα 
εμπόδια  όπως  η  απουσία  συγκεκριμένης  προσέγγισης,  ανάγκη  για  ισορροπία  μεταξύ  της 
προσφοράς διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας σε σχέση με τη δυνατότητα επιλογής τους και  την 
καθοδήγηση  της/του  μαθήτριας/μαθητή  από  την/τον  εκπαιδευτικό.  Στο  πλαίσιο  αυτό  θα 
συζητηθεί  η  σημασία  της  άτυπης  (informal  learning) και  ημι‐άτυπης  μάθησης  (non‐formal 
learning) στη διαδικασία της ολικής μάθησης με την εναλλακτική χρήση Η/Υ, ως προσεγγίσεις που 
αναφέρονται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον έξω και πέρα από την εκπαίδευση μέσα στο σχολείο, 
το  κράτος  ή  τους  διάφορους  οργανισμούς.  Τα  παραδείγματα  προέρχονται  από  συστήματα 
διαχείρισης  μάθησης  (ΣΔΜ,  learning management  systems)  και  την  ενσωμάτωση Μαθησιακών 
Άτμητων  (Learning Objects)  που  ήδη  χρησιμοποιούνται  και  στην  Ελλάδα  από  οργανισμούς  και 
εταιρίες  (WebCT,  moodle,  claroline‐dokeos).  Η  οργάνωση  μιας  τάξης  με  τη  χρήση  ΣΔΜ  και 
προτάσεις για το σχεδιασμό διαδικτυακών μαθημάτων παρουσιάζονται ως μέρος της ολικής και 
συνδυαστικής μάθησης. 
 
Λέξεις κλειδιά:  
διαδίκτυο, ολική μάθηση, συνδυαστική μάθηση, συνεργατική μάθηση, άτυπη μάθηση, ημι‐άτυπη 
μάθηση, συστήματα διαχείρισης μάθησης, διαδικτυακές κοινωνίες 
 
1.  Ολική Μάθηση  
 
  Η  πολυπλοκότητα  του  περιβάλλοντος  που  ζούμε  αυξάνεται  με  ραγδαίο  ρυθμό  και  μας 
αναγκάζει  να  προσαρμοζόμαστε  στο  περιβάλλον  πολλές  φορές  στη  διάρκεια  της  ζωής  μας.  Η 
αυτο‐οργάνωση  των  δραστηριοτήτων  μας,  του  τρόπου  σκέψης  μας,  του  περιβάλλοντος  που 
κινούμαστε,  των εργαλείων που χρησιμοποιούμε δεικνύει πως η γνώση που πήραμε μέσα από 
τους  διάφορους  οργανισμούς,  τα  σχολεία  ή  τον  εργασιακό  μας  χώρο  δεν  είναι  η  δύναμη  που 
έχουμε  αλλά  το  εργαλείο  για  αυτοπροσδιορισμό  και  προσαρμογή  σε  αυτό  το  περιβάλλον.  Η 
δύναμη είμαστε εμείς οι ίδιοι που χρησιμοποιώντας έμμεση και άμεση μάθηση (Claxton, 1997) ή 
στη σημερινή ορολογία άτυπη και ημι‐άτυπη μάθηση (CEDEFOP, Bjørnåvold, 2000) προσπαθούμε 
να επιτύχουμε τους στόχους μας ως άτομα, ως εργαζόμενοι και ως πολίτες.  
 
  Η Εκπαίδευση και η Μάθηση πραγματοποείται  κατά  τη διάρκεια  της  ζωής μας σε πολλές 
μορφές, καμιά από αυτές κατ’ αποκλειστικότητα. Πρέπει να αρχίσoυμε να σκεφτόμαστε για την 
Εκπαίδευση με πιο ολιστικές αντιλήψεις και μεθόδους’. 
        Jacques Delor (1996) Learning: The Treasure Within. 
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  Δυστυχώς  και  το  καλύτερο  εκπαιδευτικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  μας  βοηθήσει  στο 
μεταβαλλόμενο  κόσμο  που  πρέπει  να  ζήσουμε,  καθώς  οι  μεγάλες  αλλαγές  στο  εκπαιδευτικό 
σύστημα  χρειάζονται  χρόνο  και  όταν  γίνονται,  οι  νέες  μεταβολές  τις  μετατρέπουν  σε  ήδη 
απαρχαιωμένες.  Το  Τρίγωνο  της  Δια  βίου  Μάθησης  (Life  Long  Learning  Triangle,  3LT, 
Lambropoulos,  2004b)  περιγράφει  ακριβώς  το  τόπο  στον  οποίο  γίνεται  εποικοδόμηση  της 
μάθησης  ακριβώς  σαν  άτομα,  σαν  εργαζόμενοι  και  σαν  μέλη  μια  ευρύτερης  κοινωνίας.  Το 
ΔιαΜαθησιακό Τρίγωνο είναι βασισμένο στη μάθηση τόσο για τον κόσμο όσο και στη μάθηση για 
τον εαυτό μας με ισόποση βαρύτητα. Τα σχολεία και οι οργανισμοί παρέχουν μάθηση μόνο για το 
πρώτο, παρότι η αρχαία ελληνική παιδεία και φιλοσοφία είχε βασιστεί στην αρχική γνώση του 
εαυτού  μας.  Το  ΔιαΜαθησιακό  Τρίγωνο  περιγράφει  τη  μάθηση  ως  Ολική,  και  στηρίζεται  στις 
θεωρίες  της αυτογνωσίας  και παρατήρησης  του εαυτού μας στο περιβάλλον που κοινούμαστε, 
στην  εποικοδομητική  μάθηση  και  την  κοινωνικο‐πολιτιστική  μάθηση,  στηρίζοντας  τον 
εκπαιδευόμενο σε ένα περιβάλλον πολύπλοκο, ανοιχτό, ευέλικτο και μεταβαλλόμενο όπως είναι 
η ζωή μας, αφήνοντας σε μας τις ευκαρίες και τις αποφάσεις για πράξεις αλλά τις επιπτώσεις.  
 
  Η  αυτο‐οργανώσιμη  μάθηση  στηρίζεται  στην  αυτογνωσία  και  την  ικανότητα  να 
καταλαβαίνει  κάποιος  τις  ακριβείς  σκέψεις  και  καταστάσεις  που  βρίσκεται  ο  συνομιλητής  του 
κυρίως  στο  Διαδίκτυο  που  δεν  υπάρχει  άμεση  σωματική  εικόνα,  αυτογνωσία  στον  τρόπο  που 
μαθαίνει  ο  ίδιος  και  στον  τρόπο  που  εξελίσεται  μέσα  από  τη  μάθηση,  και  στην  ικανότητα  να 
ανταλλάσσει μάθηση με  το συνομιλητή  του με δημιουργικό διάλογο.  Επίσης σημαντική είναι η 
ικανότητα  να  απορρίπτει  τις  άσχετες  διαλέξεις  και  πρακτικές  και  να  παραμένει  στους  στόχους 
του/της.  
 
2. Αδυναμίες του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε σχέση με την Ολική Μάθηση 
 
  Από  τη  στιγμή  που  μια  οποιαδήποτε  φιλελεύθερη  και  δημιουργική  παράταξη  ανεβαίνει 
στην κυβέρνηση, αποτελεί μέρος του συστήματος και είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να ξεφύγει 
από ένα στέρεο μηχανισμό που προϋπάρχει και αντιστέκεται στην αλλαγή του. Έτσι οι αδυναμίες 
του  συστήματος  διαιωνίζονται  με  αποτέλεσμα  ο  οργανισμός  να  αδυνατεί  να  ακολουθήσει  τα 
σύγχρονα  εκπαιδευτικά  κινήματα  στα  πλαίσια  του  ΔιαΜαθησιακού  Τριγώνου.  Κάποιες  από  τις 
αδυναμίες αυτές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορούν να συνοψιστούν στις εξής: 
 
  Ιεραρχική ανάβαση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα σε αντίθεση 
με την ανάβαση και εξέλιξη με βάση την παραγωγικότητα και την προσφορά στην εκπαιδευτική 
κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία ενός  εκπαιδευτικού είναι  καθορισμένη από πριν  καθώς 
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‘τίτλοι’ και μισθοδοσία εξελίσσονται με βάση την ιεραρχία, δηλαδή τα χρόνια υπηρεσίας (ΜΚ) και 
όχι την παραγωγικότητα και την προσφορά. 
 
  Απουσία συστήματος αναγνώρισης ιδεών, προτάσεων προβλημάτων και ανθρώπων που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν καθοριστικά στην εκπαιδευτική πολιτική. 
 
  Το  άκαμπτο  πανεπιστημιακό  σύστημα  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  ‘καταδικάζει’  τους 
μελλοντικούς Έλληνες πολίτες σε συγκεκριμένη αγορά εργασίας για την υπόλοιπη ζωή τους. Δε 
δίνεται δυνατότητα σε κάποιον να αλλάξει το αντικείμενο σπουδών, για λόγους ενδιαφέροντος, 
ανυπαρξία ικανοποίησης για το αντικείμενο επιλογής, προσωπικούς λόγους κλπ. Αυτό συμβαίνει 
σε  αντίθεση  με  τη  θέση  της  κυβερνητικής  εκπαδευτικής  πολιτικής  που  τονίζει  την  ανάγκη  για 
εκμοντερνισμό  ακολουθώντας  τις  σύγχρονες  προσεγγίσεις  της  διαθεματικότητας  των 
αντικειμένων μάθησης. Αυτές ακριβώς οι αρχές δεν εφαρμόζονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
 
  Αντίσταση από  την  εκπαιδευτική  κοινότητα  σε  κάθε  καινούρια  ιδέα  που  προέρχεται  από 
αισθήματα  ανασφάλειας,  χωρίς  να  εξαρτάται  η  αντίσταση  αυτή  από  τη  χρησιμότητα  και  την 
αποτελεσματικότητα της ιδέας αυτής.  
 
Έλλειψη κινήτρων παραγωγικότητας και συμμετοχής στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
Έλλειψη  συνεχών  βασικών  ενημερωτικών  εργαστηρίων  για  την  ενημέρωση  των  εκπαιδευτικών 
για τις νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Ακόμα και όταν υπάρχει αυτή η ενημέρωση, όπως για 
παράδειγμα τα διαθεματικά πλαίσια και  τα προγράμματα για  τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
στην Εκπαίδευση,  είναι ελλιπής. Τα προγράμματα παραμένουν μακριά από την εφαρμογή τους 
στην  εκπαιδευτική  πράξη  και  εκτίμηση  παρόμοιων  προσπαθειών  στο  εξωτερικό,  κυρίως  όταν 
χρειάζονται χρόνια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών των προσεγγίσεων. 
Έλλειψη λεπτομερούς και συνεχούς αξιολόγησης σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έλλειψη 
παρουσίασης  των  αποτελεσμάτων  των  προγραμμάτων  ακριβώς  επειδή  δεν  υφίσταται  συνεχής 
αξιολόγησή τους. 
Έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. 
Έλλειψη δημιουργικής  συνεργασίας  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  και  των  Γραφείων  Εκπαίδευσης 
καθώς η επικοινωνία βασίζεται κυρίως σε εξάσκηση εξουσίας, ελέγχου ή τυπικών διαδικασιών. 
Αδυναμία  συμμετοχής  των  εκπαιδευτικών  στην  εκπαιδευτική  πολιτική  που  καλούνται  να 
εφαρμόσουν.  
 
 
3.  Συνδυαστική Μάθηση (Blended Learning)  
 
  Η συνδυαστική μάθηση είναι η ένταξη των Η/Υ στο μαθησιακό περιβάλλον η οποία αυξάνει 
την  αποτελεσματικότητα  και  την  αποδοτικότητα  της  μάθησης,  καθώς  επίσης  μεγιστοποιεί  την 
αξία  του  μαθήματος.  Το  ενσωματωμένο  περιεχόμενο  συνδυάζει  σύγχρονο  και  ασύγχρονο 
περιεχόμενο  μέσα  στο  πραγματικό  περιβάλλον  της  τάξης  και  το  εικονικό  περιβάλλον  του 
υπολογιστή.  Ο  υπολογιστής  λειτουργεί  ως  ένα  ακόμη  εργαλείο,  ακριβώς  όπως  τα  βιβλία  ή  ο 
πίνακας και δεν μπορεί να αντικαταστήσει το δάσκαλο από καμιά άποψη. Πρόσωπο με πρόσωπο, 
on‐line και offline μάθηση είναι οι τρεις τύποι που ενσωματώνονται.  
 
  Το  Εθνικό  Συμβούλιο  για  την  Εκπαιδευτική  Τεχνολογία  στη  Μεγάλη  Βρετανία  (N.C.E.T.) 
συνόψισε τα πορίσματα των διεθνών ερευνών για την χρήση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση 
και μερικά από τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι: 
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Οι  τεχνολογίες  της  πληροφορίας  ανταποκρίνονται  με  ευελιξία  στις  ατομικές  ικανότητες  και 
ανάγκες του μαθητή/τριας.  
Οι  μαθητές  που  δε  συμμετέχουν  στο  μάθημα  μπορούν  να  ενθαρρυνθούν  με  τη  χρήση  των 
τεχνολογιών της πληροφορίας. 
Η χρήση τους συμβάλλει στην κάλυψη των κενών που ίσως υπάρχουν στη μάθηση. 
Με την επικοινωνία οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες της 
ανάγνωσης, γραφής και κατανόησης.  
Με τη χρήση τους οι μαθητές/τριες τολμούν και πειραματίζονται. 
Η  ύπαρξη  πλούσιων  πηγών  πληροφοριών  και  εκπαιδευτικού  υλικού  δεν  αντικαθιστά  τον/την 
εκπαιδευτικό αλλά συμβάλλει  στο  έργο  του αναθεωρώντας  την  εκπαιδευτική προσέγγισή  τους 
μέσα στην τάξη. 
Οι  τεχνολογίες  της  πληροφορίας  προσφέρουν  τη  δυνατότητα αποτελεσματικής  και  αποδοτικής 
συλλογικής συνεργασίας.  
 
Συνεργατική μάθηση στο Διαδίκτυο: Οι θεωρίες για τη συνεργατική μάθηση και τις Κοινωνίες στο 
Διαδίκτυο  (collaborative & eLearning)  υποστηρίζουν  ταυτόχρονα  την  ενεργητική μάθηση και  τη 
μάθηση με παρατήρηση.  
 
Τι είναι σύγχρονο περιεχόμενο; 
 
  Το  σύγχρονο  περιεχόμενο  απαιτεί  το  μαθητή/τρια  και  το  δάσκαλο  να  βρίσκονται  μαζί, 
ακριβώς όπως στην τάξη. Παραδείγματα του σύγχρονου περιεχομένου υπάρχουν στην τάξη και 
την εικονική τάξη. Και στα δυο σενάρια, οι συμμετέχοντες και ο 'ηγέτης' έχουν ένα κοινό χρονικό 
στοιχείο. Στην περίπτωση της φυσικής τάξης, οι συμμετέχοντες και ο δάσκαλος έχουν επίσης μια 
κοινή θέση.  
 
Λόγοι χρησιμοποίησης σύγχρονου περιεχόμενου: 
Οι  αρχάριοι  λαμβάνουν  την  άμεση  ανατροφοδότηση  από  άλλους  αρχαρίους  και  τον 
εκπαιδευτικό.  
Υπάρχει οικειότητα. 
Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί το περιεχόμενο της μάθησης γρήγορα. 
 
  Ένα  σύγχρονο  περιβάλλον  έχει  ιδιαίτερη  αξία  για  εκείνους  που  μαθαίνουν  καλύτερα 
εργαζόμενοι μαζί με άλλους, ακούγοντας, βλέποντας, και ρωτώντας. 
 
Τι είναι ασύγχρονο περιεχόμενο; 
 
Το  ασύγχρονο  περιεχόμενο  είναι  μια  ανταλλαγή  μάθησης  μεταξύ  των  μαθητριών/τών  και  του 
εκπαιδευτικού  ή  μαθητές  μεταξύ  μαθητών  και  του  εκπαιδευτικού,  η  οποία  πραγματοποιείται 
ανεξάρτητα του χρόνου και του τόπου.  
 
Λόγοι να χρησιμοποιηθεί το ασύγχρονο περιεχόμενο 
Οι μαθήτριες/τές μπορούν να εξετάσουν το περιεχόμενο σύμφωνα με το πρόγραμμά τους. 
Οι  μαθήτριες/τές  ελέγχουν  την  ιεραρχικότητα  τα  θεμάτων  κατά  την  οποία  εξετάζεται  το 
περιεχόμενο. 
Οι μαθήτριες/τές έχουν το χρόνο να σκεφτούν για το περιεχόμενο. 
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  Το  ασύγχρονο  περιβάλλον  παρέχει  ιδιαίτερη  αξία  για  εκείνους  που  μαθαίνουν  καλύτερα 
σκεφτόμενοι για το περιεχόμενο και αυτοί που μπορούν να δουλέψουν στο δικό τους χρόνο και 
να ακολουθήσουν οδηγίες. 
 
Γιατί ενσωμάτωση; 
 
  Παροχή διαφόρων μορφών μάθησης με δυνατότητα επιλογής επιλογή της πιο κατάλληλης 
λύσης ως προς το περιεχόμενο και τον αρχάριο. 
  Η ενσωμάτωση παρέχει στους μαθητές ευελιξία. 
  Η συνδυαστική μάθηση εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του συγκεκριμένου περιεχομένου 
και μαθήματος.  
  Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους μαθητές που κάνουν 
χρήση διαφόρων μορφών κι έτσι μπορούν να αφομοιώσουν και να εφαρμόσουν τη γνώση. 
  Η  Αυτο‐έκφραση  και  Ενεργός  Μάθηση  ενθαρρύνουν  τη  συμμετοχή  των  μαθητών  στη 
διαδικασία της μάθησης. 
  Βελτιώνει την κριτική σκέψη των μαθητών.  
  Διευκολύνει  τις  Συνεργατικές  Δεξιότητες Μάθησης  και  Επικοινωνίας  μέσω  της  διάδρασης 
και της αλληλεπίδρασης. 
  Εξατομίκευση:  Οι  σπουδαστές  μπορούν  να  μάθουν  στο  δικό  τους  χρόνο  σε  ένα ασφαλές 
περιβάλλον. 
  Παρώθηση:  Η  τεχνολογία  μπορεί  να  κάνει  τη  μάθηση  ευχάριστη  και  σχετική  με  τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. 
 
 
4. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ,Learning Management Systems) 
 
  Τα  ΣΔΜ,  έχουν  περιγραφεί,  αναλυθεί  και  αξιολογηθεί  σε  σχέση  με  τη  χρήση  τους  στην 
εκπαίδευση  (Retalis, 2003). Θα παρουσιάσουμε δυο παραδείγματα και  τις δυνατότητες  χρήσης 
τους  στο  ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  από  τους  ίδιους  τους  εκπαιδευτικούς,  μέσα  από  το 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το πρώτο παράδειγμα είναι το διαδικτυακό μάθημα ‘Εκπαίδευση στη 
Διασπορά’  με  θέμα  τη  μορφή  κατασκευής  διαδικτυκών  μαθημάτων  και  το  συνδυασμό  αυτο‐
οργανώσιμης  μάθησης,  συμμετοχή  σε  συζητήσεις,  και  πληροφορίες.  Το  δεύτερο  παράδειγμα 
είναι η εισαγωγή Μαθησιακών Άτμητων  (Learning Objects)  για  τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης  γλώσσας  και  η  ένταξη  των  Μαθησιακών  Άτμητων  σε  περιβάλλοντα  ΣΔΜ.  Ο 
σκοπός της παρουσίασης των παραδειγμάτων είναι η προβολή της ευκολίας με την οποία ένας 
εκπαιδευτικός, οποιασδήπτοτε βαθμίδας και κάθε εματικής ενότητας, μπορεί να συμβάλλει στη 
συμμετοχική  κατασκευή  εργασιών  που  επαναχρησιμοποιούνται  από  όλη  την  εκπαιδευτική 
κοινωνία.  
 
4.1 Κατασκευή διαδικτυακών Μαθησιακών Περιβαλλόντων  
 
  Για να επιλεγεί το κατάλληλο πρόγραμμα ΣΔΜ ή κάποιο άλλο εικονικό περιβάλλον μάθησης 
θα  πρέπει  να  γωρίζουμε  πολύ  καλά  τους  λόγους  για  τους  οποίους  θέλουμε  να  το 
χρησιμοποιήσουμε (επικοινωνία, διαδικτυακό υλικό, σύγχρονες ή ασύγχρονες ομάδες κλπ). Τότε 
μόνο μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα καλό περιβάλλον που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες μας. Τα 
βασικά  χαρακτηριστικά  που  θα  ήταν  καλό  να  έχουμε  κατά  νου  είναι  τα  εξής  (Lambropoulos, 
2001): 
Κοινοί στόχοι για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. 
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Τρόποι  επικοινωνίας  με  διάλογο,  ανταλλαγή  ιδεών,  κοινοί  στόχοι  σε  ομάδες  κλπ.,  που 
προσδιορίζουν την αλληλεξάρτηση των συμμετεχόντων (Group Interdependence). 
Ανομοιογένεια στις ομάδες ώστε να επιτευχθεί αλληλοβοήθεια με τε διάλογο και διαφορετικές 
απόψεις αλλά και οπτικές γωνίες για τα θέματα συζήτησης. Έτσι οι ασσύμετρε σχέσεις τείνουν να 
γίνουν  συμμετρικές  και  τα  μέλη  μαθαίνουν  ο  ένας  από  τον  άλλο  (Vygotsky,  1978),  όπως  για 
παράδειγμα είναι η εξήγηση τρόπων λύσεων ενός προβλήματος για όλη την ομάδα. Έτσι έχουμε 
παραγωγή συμμετοχικής γνώσης. 
Ίδιες ευκαιρίες συμμετOχής για όλα τα μέλη.  
Σημασία του διαλόγου στο Διαδίκτυο: η συμμετοχή στο διάλογο είναι το μόνο μέσο για μάθηση.  
Σημασία  της  ύπαρξης  διαχειριστή,  ομαδάρχη  και  άλλων  ρόλων  που  στηρίζουν  τη  διαδικτυακή 
αυτή κοινωνία. Ο διαχειριστής μπορεί να α) ανοίγει καινούριες συζητήσεις, (β) να καθορίζει τους 
στόχους  και  τους  σκοπούς  της  κοινότητας  με  επικοινωνία  με  τα  μέλη,  και  γενικά  (γ)  να  έχει 
ενεργητική  διαχείρηση  που  είναι  πολύ  σημαντική  και  ίσως  το  κλειδί  για  την  επιτυχία  και  την 
ανάπτυξη της διαδυκτιακής ομάδας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εργασίας ενός διαχειριστή 
είναι η παροχή βοήθειας όπου και όσο χρειάζεται, να βοηθά όλα τα μέλη να συμμετέχουν ακόμα 
και  αν  χρειάζεται  να  τα  υποστηρίζει  εκτός  ομάδας,  ο  σωστός  διάλογος  χωρίς  υπερβολικές 
εξάρσεις  εις  βάρος  των  μελών  (flaming,  μονοπώλιο  συζήτησης),  η  καταγραφή  των  κυριοτέρων 
σημείων των διαλόγων και η αποστολή ενημερωτικού δελτίου για παράδειγμα κάθε μήνα κλπ. Τα 
χαρακτηριστικά  του  διαχειριστικά  σύμφωνα  με  τους  Katz  and  Lesgold  (1992:294)  και  Salmon 
(2000) είναι: η ικανότητα να καταλαβαίνει τις σκέψεις και τα προβλήματα των άλλων, ικανότητα 
να  εξηγεί  αναλυτικά  και  με  απλό  τρόπο,  τεχνικές  ικανότητες  για  τεχνικά  προβλήματα, 
διαπροσωπική νοημοσύνη, δημιουργική ικανότητα, ικανότητα να καταλαβαίνει πώς λειτουργούν 
οι  διαδικυτυακές  κοινωνίες,  επικοινωνιακή  ικανότητα,  ικανότητα  να  δίνει  συμβουλές  και  να 
βοηθά όπως και να διανέμει το διάλογο, και τέλος ικανότητες να σταματά τυχόν προβλήματα.  
 
  Και  τα  δυο  παραδείγματα  που  ακολουθούν  στηρίζονται  σε  φυσικές  μεταφορές  γνωστών 
περιβαλλόντων  για  την  οικειοποίηση  των  μαθητευομένων  με  το  διαδικτυακό  χώρο.  Η 
‘Εκπαίδευση  στη  Διασπορά’  ξεκινά  με  την  αναμονή  στο  αεροδρόμιο  και  τι  θα  πρέπει  να  έχει 
κάποιος  υπόψη  του  μπαίνοντας  στο  αεροπλάνο  για  τον  προορισμό  του,  όσον  αφορά  την 
Εκπαίδευση  στη  Διασπορά  και  το  δεύτερο  παράδειγμα  μεταφοράς  για  το  μάθημα  των 
‘Εκπαιδευτικών  τεχνολογιών’  είναι  ένα  σχολείο  με  το  κυλικείο,  τις  αίθουσες  διδασκαλίας,  την 
αίθουσα προσωπικού κλπ.  
 
5.  Εκπαίδευση στη Διασπορά σε ΣΔΜ 
   
  Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορεί κάποιος ελεύθερα, αν το επιτρέπει ο διαχειριστής, 
να  παρακολουθήσει  διαδικτυακά  μαθήματα.  Χρειάζεται  να  είναι  μέλος  του  ΠΣΔ  για  να 
συμμετάσχει  στις  συζητήσεις.  Για  παράδειγμα,  οι  εκπαιδευτικοί  που  παίρνουν  απόσπαση  στη 
Διασπορά μπορούν να βρουν σε αυτό το διαδικτυακό μάθημα γενικές πληροφορίες, παιδαγωγικά 
συστήματα,  δεσμούς  σχετικά  με  την  εκπαίδευση  σε  κάθε  χώρα  και  να  πάρουν  μέρος  σε 
συζητήσεις.  
 
Εικόνα 1. Διαδικτυακό Μάθημα Εκπαίδευση στη Διασπορά 
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6.  Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Μαθησιακά Άτμητα 
 
  Στο  μάθημα  των  Εκπαιδευτικών  Τεχνολογιών  μεταξύ  άλλων  διδάσκονται  τα  Μαθησιακά 
Άτμητα. Χρήση ΜΑ στο ΠΣΔ δεν έχει γίνει ακριβώς επειδή η συγκεκριμένη Τεχνολογία ελεύθερου 
λογισμικού δεν επιτρέπει την απευθείας ένταξή τους στο σύστημα.  
 
Εικόνα 2. Διαδικτυακό Μάθημα Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 
 

 
 
 
 
6.1  Μαθησιακά Άτμητα (ΜΑ, Learning Objects) σε ΣΔΜ 
 
  Φανταστείτε ότι  κάθε εκπαιδευτικός,  κάθε αντικειμένου και βαθμίδας, φτιάχνει μόνο μια 
και  μοναδική  άσκηση  πάνω  στο  αντικείμενό  του.  Φανταστείτε  όλοι  μαζί  οι  εκπαιδευτικοί  να 
ανταλλάξουμε  ο  ένας   με  τον  άλλο  αυτό  που  φτιάξαμε,  τι  έχουμε;  Ένα  τεράστιο  δίκτυο  με 
ασκήσεις  φτιαγμένες  από  εμάς,  με  βάση  τα  πραγματικά  προβλήματα  της  τάξης  μας,  τις 
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πραγματικές μας ανάγκες και όχι μόνο. Φανταστείτε να συνεργαζόμασταν όλοι μαζί να φτιάχναμε 
αυτά τα κομμάτια γνωσεις: θα ανταλλάσαμε εμπειρίες,  λύσεις στα εργασιακά προβλήματά μας 
που έχουμε δοκιμάσει και δουλεύουν, θα γνωρίζαμε ο ένας τον άλλο μέσα από τη συνεργασία με 
συγκεκριμένο σκοπό. Θα αναδεικνύονταν αυτοί που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν μέσα από 
πραγματικά δημοκρατικές διαδικασίες. 
 
  Τα ΜΑ έχουν κυριότερο στόχο την ανταλλαγή τους μεταξύ ατόμων με κοινό παρονομαστή 
χρήσης. Όση σημασία έχει η κατασκευή τους άλλη τόση σημασία έχει και το πακετάρισμά τους. 
Το πακετάρισμα προβλέπει πληροφορίες για τον ορισμό, περιγραφή και χρήση τους, είναι σα να 
μετακομίζουμε και να βάζουμε ετικέτες πάνω στα πράγματα για να ξέρουμε πού τα έχουμε βάλει 
και τι έχουμε μέσα. Το Διαδίκτυο εξελίχθηκε χωρίς συγκεκριμένο σκοπό και κατασκευή. Αυτό δεν 
είναι  κακό όμως  το χάος που υπάρχει μας εμποδίζει  κάποιες λειτουργικές δραστηριότητες που 
αφορούν  κυρίως  τη  συνεργασία.  Αυτό  γίνεται  επειδή  ο  καθένας  μας  προτείνει  τον  τρόπο 
κατασκευής της αρεσκείας του. Όταν όμως έρχεται η ώρα να βάλουμε μαζί κάποια πράγματα για 
να  κάνουμε  τη  ζωή  μας  ευκολότερη  η  συνεργασία  είναι  αδύνατη.  Έχουν  βγει  θεωρίες  για  την 
ενοποίηση του Διαδικτύου μέσω συγκεκριμένων κατασκευαστικών μεθόδων  (όπως το Semantic 
Web και η κατασκευή του ‘The Grid’ στο CERN της Ελβετίας). Ένας από τους παράγοντες που έχει 
προταθεί  ότι  μπορεί  να  βοηθήσει  σε  αυτήν  την  κατασκευή  είναι  η  χρήση  της  γλώσσας 
προγραμματισμού XML. Με αυτή τη γλώσσα θα μάθουμε να κατασκευάζουμε ΜΑ. Η XML βοηθά 
τόσο στην κατασκευή τους όσο και στο πακετάρισμα.  
 
  Παράδειγμα αλλαγής συμπεριφοράς στη χρήση χαρτιού: αν δεν υπήρχε το Α4 χαρτί με τις 
συγκεκριμένες διαστάσεις πώς θα μπορούσαμε όλοι να τυπώνουμε με το  ίδιο μέγεθος; Κάποια 
εταιρία  στη  Γερμανία  έθεσε  πως  το  Α4  θα  πρέπει  να  είναι  21Χ29,7  εκ.  Σήμερα  όλα  τα 
προγράμματα, οι εκτυπωτές, τα ντοσιέ, βιβλία και άλλα που ίσως δεν μπορούμε να φανταστούμε 
έχουν άμεση σχέση με αυτή  τη διάστση  του Α4.  Το 21Χ29,7  καθορίζει  κάποιο μέγεθος,  κάποιο 
χαρακτηριστικό  του  χαρτιού  και  όχι  τη  συγγραφή  ή  την  ποιότητα  της  ελληνικής  και  διεθνούς 
λογοτεχνίας!  Φανταστείτε  τι  θα  γινόταν  αν  όλοι  χρησιμοποιούσαμε  διαφορετικές  διαστάσεις. 
Κάτι τόσο απλό αλλά και τόσο σημαντικό.  
 
  Φανταστείτε  να  έχουμε  ασκήσεις  για  όλα  τα  μαθήματα  με  τις  ίδιες  διαστάσεις,  τον  ίδιο 
τρόπο  χρήσης,  ίσως  διαφορετικό  τρόπο  κατασκευής αλλά  κάποια  δεδομένα  να  είναι  κοινά  για 
όλους. Αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είτε εγώ έπαιρνα αυτό το ΜΑ 
από τον Α, το Δ ή τον Ε. Θα τα έβαζα μαζί και θα κατασκεύαζα ένα μάθημα για κάποιο φαινόμενο 
κερδίζοντας χρόνο, κόπο και ίσως και χρήματα. Φανταστείτε όλοι οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδας ή 
αν  θέλετε  και  όλα  τα  Ιδρύματα  του  κόσμου  να  έκαναν  το  ίδιο:  θα  λυνόταν  το  πρόβλημα  της 
χρήσης  πολυβιβλίου,   οι  εκπαιδευτικοί  θα  είχαν  περισσότερο  χρόνο  στη  διάθεσή  τους,  όπως 
επίσης  και  περισσότερες  ασκήσεις,  τα  διαθεματκά  πλαίσια  θα  ήταν  παιχνίδι  για  μικρούς  και 
μεγάλους.  
 
  Το πακετάρισμα είναι τόσο σημαντικό όσο και κατασκευή τους. Το πακετάρισμα στηρίζεται 
στα  μεταδεδομένα  (metadata).  Όπως  γνωρίζουμε  το  Διαδίκτυο  έχει  ατέλειωτες  πληροφορίες 
χωρίς κάποιο συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής. Όποιος θέλει ανεβάζει ο,τιδήποτε κατά τη γνώμη 
θα ήθελε να δει ο καθένας (ίσως και αρνητικά) και ο μόνος τρόπος για να έχουμε πρόσβαση σε 
κάποια χρήσιμο πληροφορία είναι οι μηχανές αναζήτησης όπως οι: google, altavista, msn, yahoo 
κλπ.  Ιδιαίτερα  όταν  θέλουμε  να  βρούμε  συγκεκριμένες   πληροφορίες  εκπαιδευτικού 
περιεχομένου  και  κυρίως  ασκήσεις  (που  μας  ενδιαφέρουν  σε  αυτή  την  ενότητα)  είναι  πολύ 
δύσκολο αν όχι αδύνατο.  
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  Γι’ αυτό διεθνείς εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποφάσισαν ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες 
πληροφορίες  για  τις  πληροφορίες.  Αυτά  είναι  τα  μεταδεδομένα.  Σήμερα  τα  Εκπαιδευτικά 
Μεταδεδομένα  για  τα  Μαθησιακά  Άτμητα  και  όχι  μόνο  χρησιμοποιούνται  ευρέως  από  τις 
εκαπιδευτικές  κοινότητες.  Είναι  το  πακέτο  που  μας  δείχνει  και  εξηγεί  τι  υπάρχει  μέσα  στο 
συγκεκριμένο  κουτί  ή  το  ΜΑ  και  έτσι  μπορύμε  να  το  βρούμε  εύκολα.  όπως  αναφέρθηκε  σε 
προηγούμενο  παράδειγμα,  η  αύξηση  (ε)  στο 1ο  και 2ο πρόσωπο Αορίστου  όταν  δεν  τονίζεται. 
Ταυτόχρονα το συγκεκριμένο ΜΑ είναι συνδεδεμένο με τον Αόριστο, τα Πρόσωπα, τον Ενικό και 
Πληθυντικό  Αριθμό,  την  Ενεργητική  και  Παθητική  Φωνή,  Τα  ρήματα,  τη  Νέα  Ελληνική 
Γραμματική.Τι περιγράφει η ετικέττα του κουτιού; 
  Τι είδους  εκπαιδευτική πηγή είναι (ηλεκτρονικής μορφής ή όχι)  
  Τον  κατασκευαστή  του  ΜΑ  και  τις  κατηγορίες  χρηστών  που  μπορούν  να  τα 
χρησιμοποιήσουν (π.χ. αν κάνετε κλικ στο © και μετά μεταβείτε στην ιστοσελίδα θα δείτε κάποιες 
πληροφορίες  γι  αυτούς  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  αυτό  εδώ  το  περιεχόμενο  ‐όχι  για 
εμπορικούς σκοπούς)  
  Τις  κατηγορίες  χρηστών  που  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  στα ΜΑ  ή  και  να  ανεβάσουν 
ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό.  
  Τις κατηγορίες χρηστών που μπορούν να διαφοροποιήσουν ή και να οργανώσουν τα ΜΑ  
  Το είδους του ΜΑ: είναι πείραμα, προσομοίωση, κουίζ, ερωτηματολόγιο, αξιολόγηση κλπ.  
  Την ακριβή περιγραφή του για τη χρήση του:  το μάθημα,  την υποενότητα,  την κατηγορία 
κλπ  
  Όλα αυτά μπορούν να περιγραφούν με μεταδεδομένα όπως ένα βιβλίο έχει το bar‐code, οι 
μηχανές των αυτοκινήτων τον ενδεικτικό αριθμό κλπ. 
  Οι λέξεις κλειδιά είναι απαραίτητο βέβαια να ενυπάρχονται στο ΜΑ με κάποιο τρόπο, σα 
μια  ταμπέλα  που  βάζει  κανείς  στα  κουτιά  όταν  μετακομίζει  για  να  ξέρει  τι  είναι  και  πού.  Όλα 
αυτά μπορούν να περιγραφούν με μεταδεδομένα όπως ένα βιβλίο έχει το bar‐code, οι μηχανές 
των αυτοκινήτων τον ενδεικτικό αριθμό κλπ.  
  Υπάρχουν  πολλοί  τρόποι  να  μπουν  μεταδεδομένα.  Εμείς,  βάση  τα  προγράμματα  που 
υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίοδο (Μάρτης 2004) επιλέξαμε 2: 
  το  LOM  Editor  http://www.multibook.de/lom/de/   που  μπορεί  να  το  χρησιμοποιήσει 
οποιοσδήποτε αφού το κατεβάσει στον Η/Υ  
  και την ΑΡΙΑΔΝΗ http://www.ariadne‐eu.org, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη δημιουργία 
της 'Ευρωπαϊκής Λίμνης των Γνώσεων' http://rubens.cs.kuleuven.ac.be:8989/silo/   
 
  Από τα δυο επιλέξαμε το δεύτερο ακριβώς γιατί παρέχει πολλαπλές χρήσεις και  ευκολίες 
που  θα  εξηγήσουμε  αργότερα.  Τα  προβλήματα  που  συναντούμε  πλέον  είναι  ο  τρόπος 
καταχώρησης σε ευρετήριο (κατηγοριοποίηση), η συσκευασία και η παράδοση στο χρήστη με τα 
οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. 
 
παραδοση ΜΑ:  
H παράδοση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: με τη χρησιμοποίηση των πολυμέσων (βίντεο, ήχος, 
κείμενο, γραφικά κλπ.) από: 
(ι)  το  Διαδίκτυο,  κατά  προτίμηση  ενσωματωμένα  σε  ΣΔΜ.  Τα  τελευταία  θα  μπορούσαν  να 
υποστηρίξουν τη συνδυαστική μάθηση (εκτός και εντός διαδικτύου) με παροχή ευελιξίας χρόνου 
και  τόπου,  αντιμετώπιση  του  αυξανόμενου  αριθμού  σπουδαστών,  μαθησιακές  κοινότητες, 
διανομή και επαναχρησιμοποίηση των διαφορετικών ειδών εκπαιδευτικής υλικής και συλλογικής 
εργασίας.  
 
II) CD‐ROM.  
ΙΙΙ) Έξυπνες συσκευές (κινητά, έξυπνες συσκευές κλπ) 
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  Η  υποστήριξη  και  η  περαιτέρω ανάπτυξη  μπορούν  να  επιτευχθούν  από  τη  σε  απευθείας 
σύνδεση και συνεργασία στις μαθησιακές κοινότητες.  Τα επαναχρησιμοποιήσιμα ΜΑ σε δίκτυα 
και  διαδίκτυο  μπορούν  να  συνδεθούν  και  να  διανεμηθούν  μετά  από  την  καταχώρηση  σε 
ευρετήριο δεδομένων. Ένας χρήστης μπορεί να στείλει ένα ΜΑ σε άλλους χρήστες καθώς επίσης 
και σε μια κεντρική αποθήκη ΜΑ όπως η ΑΡΙΑΔΝΗ. Εκεί το ΜΑ θα αποθηκευτεί και θα ρυθμιστεί 
εκ νέου σύμφωνα με την καταχώρησή του. Τα προβλήματα μπορεί να είναι α) με τη χρήση των 
ελληνικών πηγών και β) η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης 
 
6.2.  Παράδειγμα Πολιτιστικού Γλωσσικού Μαθησιακού Άτμητου (Lmabropoulos, 
Christopoulou, 2004)  
 
  Παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα Μαθησιακού Άτμητου για τη συμφωνία ουσιαστικών και 
επιθέτων. Είναι το Μαγιάτικο Στεφάνι για την Εκπαίδευση στη Διασπορά. Ήταν ενταγμένο σε ένα 
δοκιμαστικό  πρόγραμμα  για  τη  διδασκαλία  της  ελληνικής  ως  δεύτερης/ξένης  γλώσσας  σε 
ενήλικες  με  το  ΣΔΜ GUNET  (htpp://eclass.gunet.gr).  Στην  εικόνα  φαίνονται  τα  πεδία:  Ατξέντα, 
Δεσμοί,  Κείμενα,  Βίντεο,  Εργασίες  Μαθητών/τριών,  Ανακοινωσεις,  Στοιχεία  Μαθητών/τριων, 
Συζητήσεις,  Ασκήσεις,  Ομάδες  Εργασίας,  Σύγχρονη  Επικοινωνία  όπως  και  περιγραφή  του 
μαθήματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3. Το ΣΔΜ GUNET χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό claroline 
   
  Στην  κατηγοριοποίηση  για  τα  μεταδεδομένα  χρησιμοποιήσαμε  την  εξής  ιεραρχία:  Το 
Μαθησιακό  Πεδίο  είναι  η  Ελληνική  Γραμματική.  Η  Μαθησιακή  Σύνολο  είναι  τα  Επίθετα.    Η 
Μαθησιακή Σειρά είναι η συμφωνία μεταξύ επιθέτων και ουσιαστικών. Η Μαθησιακή Μονάδα 
είναι η συμφωνία μεταξύ των ουδετέρων ουσιαστικών και επιθέτων. Το Μαθησιακό Άτμητο είναι 
η  συμφωνία  μεταξύ  των  ουδετέρων  επιθέτων  και  oυσιαστικών  στην  ονομαστική  ενικού.    Αυτό 
σημαίνει ότι αν κατασκευάσουμε όλη τη σειρά των επιθθέτων και των πυσιατικών μπορεί να τα 
συνδέσει βασισμένος/η σε έρευνα μέσω των μεταδεδομένων.  
 
Εικόνα 6. Σελίδα 3 από τα Πολιτιστικά Γλωσσικά Μαθησιακά Άτμητα  
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Εικόνα 7. Εισαγωγή μεταδεδομένων με την Αριάδνη  
 

 
 
  Επάνω  στο  ΜΑ  υπάρχουν  δεσμοί  για  διαδικτυακό  λεξικό,  δεσμοί  για  το  Μάη  και 
δυνατότητα  έρευνας  στο  Διαδίκτυο.  Επίσης  δεσμός  για  συζήτηση  πάνω  στο  γραμματικό 
φαινόμενο  στο  ΣΔΜ.  Αν  δηλαδή  κάποιος  έχει  απορίες  μπορεί  να  ρωτήσει  άλλους 
μαθητευόμενους/ες  και  να  πάρει  διάφορες  απαντήσεις.  Έτσι  διευκολύνεται  η  δουλειά  του 
διαχειριστή  (εκπαιδευτικού)  και  δημιουργείται  ένα  αυτο‐οργανώσιμο  οργανικό  σύστημα 
βασισμένο στην ολική μάθηση.  
 
7. Σύνοψη 
 
  Η  παροχή  Συστημάτων  Διαχείρισης  Μάθησης  σε  όλους  τους  εκπαιδευτικούς  σε  επίπεδο 
σχολικής μονάδας μπορεί να βοηθήσει στην Ολική Μάθηση, να αυξήσει το ενδιαφέρον τόσο των 
εκπαιδευτικών όσο και  των μαθητών/τριών,  τη συνεργατική μάθηση αλλά και  την προσωποική 
ικανοποίηση. Είναι εξαιρετικά σημαντική βοήθεια για όλους τους εκπαιδευτικούς που μπορούν 
να  συνεργαστούν,  να  ανταλλάξουν  υλικό,  να  εμπλοθτίσουν  το  υλικό  που  ήδη  έχουν,  να 
αναπτύξουν  συνεργασία  με  ειδικούς  άλλων  ειδικοτήτων  στα  πλαίσια  τόσο  των  διαθεματκών 
πλαισίων  όσο  και  της  διεύρυνσης  του  ορίζοντα  εγασίας  τους.  Εκπαιδευτικοί  που  μπορούν  να 
βοθήσουν  είναι  χρέος  του  ελληνικού  κράτους  να  τους  βοηθά,  να  τους  στηρίζει  και  να  τους 
παρέχει  τη  δυνατότητα  να  εξελιχθούν  καθώς  είναι  οι  μοναδικοί  που  γνωρίζουν  τόσο  τα 
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προβλήματα στην εκπαίδευση όσο και τις λύσεις τους. Ίσως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με 
άλλη μορφή θα ήταν ευνοϊκή για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
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Η διδακτική της ιστορίας της Δωδεκανήσου μέσα από σελίδες διαδικτύου 
 
Κόζα Χρυσάνθη, Δασκάλα στο 1ο δημοτικό σχολείο Αρχαγγέλου ‐ Ρόδου 
Κόζα Μαρία, Δασκάλα στο 2ο δημοτικό σχολείο Αρχαγγέλου ‐ Ρόδου 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
  Σκοπός του προγράμματος που έχουμε δημιουργήσει είναι η καλύτερη και ουσιαστικότερη 
μελέτη  της  ιστορίας  με  βασικό  εγχειρίδιο  τον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  και  το  διαδίκτυο  όπου 
καθίσταται αναγκαίο. 
 
  Είναι  κοινά  παραδεκτό  ότι  η  σχολική  ιστορία  οφείλει  να  είναι  μια  ιδιαίτερη  γνωστική 
περιοχή, διεπιστημονική και δυναμική, που συνεχώς επιδιώκει να αντιλαμβάνεται την έκταση και 
το βάθος της ιστοριογραφίας ως πολιτισμικού αγαθού, ώστε σε σχέση με όλα αυτά να προτείνει 
τις  καταλληλότερες  από  παιδαγωγική  άποψη  διδακτικές  πρακτικές  που  θα  επιτρέπουν  να 
προκύπτει, με την διδασκαλία, όσο το δυνατόν καλύτερη ιστορική σκέψη.  
 
  Οι κυριότερες κατευθύνσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας αποδεικνύουν ζητήματα που 
ελάχιστα ως τώρα έχουν επηρεάσει την διαμόρφωση σχολικών προγραμμάτων. Νέες θεωρήσεις 
ασκούν κριτική στην χρήση της γνωστικής διδασκαλίας στο μάθημα της ιστορίας και στην σχετική 
επίκληση της θεωρίας του Piaget, που στήριξε την άποψη ότι τα παιδιά του δημοτικού σχολείου 
δεν μπορούν να κατανοήσουν από το παρελθόν Παρά μόνο «ιστορίες», δηλαδή γεγονότα.  
  
  Με την προσέγγιση των πηγών τα παιδιά εξοικειώνονται με τις πολλαπλές δυνατότητες που 
προσφέρουν τα ποικίλα ίχνη του παρελθόντος, τα τεκμήρια. Επισκέψεις, επιτόπιες παρατηρήσεις, 
δίνουν την αίσθηση του τόπου και παρακινούν τα παιδιά να βλέπουν με ιστορική ματιά όσα τα 
περιτριγυρίζουν.   Οι  μαθητές  ‐  αναγνώστες  μέσω  της  επαφής  τους  μ’  αυτές  να  μπορούν  να 
αντιληφθούν  πώς  διαθλάται  μέσα  απ’  αυτές  το  πραγματικό  και  να  σχηματίζουν  τη  δική  τους 
αντίληψη για τα πράγματα. Επομένως, οι πηγές δεν επιλέχθηκαν με μονομέρεια. 
 
  Έργο  του δασκάλου της  ιστορίας είναι  να συνδυάζει  την  ιστορία  του  τόπου  των μαθητών 
όπου φοιτούν ή  ζουν μόνιμα, με τη μελέτη της εθνικής  ιστορίας στο δεδομένο τόπο και χρόνο, 
αλλά και να επιχειρεί και τις ανάλογες προεκτάσεις στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο με το οποίο 
συνυφαίνεται  το  ιστορικό  υλικό  που  εξετάζει  Κάτω  από  τις  συνθήκες  της  βιωματικότητας  της 
σύγχρονης  ζωής,  ο  δάσκαλος  επινοεί  μεθόδους  και  τρόπους,  ώστε  να  τις  μοιράζεται  με  τους 
μαθητές  του  και  να  προβληματίζεται  γύρω  από  τα  κίνητρα  δράσης  της  ανθρώπινης 
δραστηριότητας.  
  
  Η τοπική ιστορία είναι ένα άλλο πεδίο μέσα από το οποίο μπορούν τα παιδιά να μυηθούν 
στην ιστορική έρευνα. Μελετούν την γειτονιά ή την κοινότητά τους, την εντάσσουν στην περιοχή 
στην οποία βρίσκεται, διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της, καταγράφουν τα ίχνη από το παρελθόν. 
Κατασκευάζουν χάρτες και σχεδιαγράμματα, κάνουν επισκέψεις και συγκεντρώνουν υλικό από το 
διαδίκτυο, η από οπουδήποτε αλλού. Έτσι η τοπική ιστορία συνδυάζεται αποτελεσματικά με την 
περιβαλλοντική  εκπαίδευση.  Η  διδασκαλία  της  ιστορίας,  ιδιαίτερα  στην  πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, ενισχύεται αρκετά από την τοπική ιστορία και είναι φανερό ότι σαν βασική ανάγκη 
των μαθητών,  θεωρείται μια συνεχής και ποικίλη σειρά από εμπειρίες που αποκτώνται κυρίως 
από το περιβάλλον.  
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   Έχοντας  όλα  αυτά  ως  γνώμονα  αποτέλεσαν  τα  βασικά  κριτήρια,  της  επιλογής  του 
διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της Ιταλοκρατίας στη Ρόδο.  Η επιλογή του θέματος αυτού 
έγινε διότι τόπος καταγωγής και εργασίας μας είναι η Ρόδος. Η εποχή της Ιταλοκρατίας για εμένα 
αποτελεί  μια  εποχή  οικονομικής  ανάπτυξης  αλλά  και  παράλληλα,  ιταλικού  σχεδιασμού 
προκειμένου η Ιταλία να αποκτήσει τα Δωδεκάνησα και ειδικότερα την Ρόδο όπως φαίνεται στις 
συμφωνίες που έκαναν. 
 
  Σκοπός της εργασίας είναι η  παρουσίαση ‐ μέσω των νέων τεχνολογιών‐ της πολιτικής των 
Ιταλών,  μέσα από  το  τοπικό  και  διεθνές  προσκήνιο,  καθώς  και  τις  θέσεις  της  Ελλάδας  και  των 
Δωδεκανήσιων προκειμένου να απελευθερωθούν τα Δωδεκάνησα και να ενωθούν με τη Μητέρα 
Ελλάδα.  
 
  Γίνεται προσπάθεια εισαγωγής νέων δομικών στοιχείων και οι διδακτικές ενότητες γίνονται 
περισσότερο παιδοκεντρικές. Θέλουμε να ξεφύγουμε απ’ το παραδοσιακό μοντέλο αφήγησης της 
ιστορικής γνώσης από το διδάσκοντα. Γι’ αυτό το λόγο στηριζόμαστε στις ιστορικές πηγές και στη 
μέθοδο.  Με  τη  διδακτική  μεθοδολογία  λοιπόν,  που  παρουσιάζεται  μετατρέπουμε  τους 
επισκέπτες της σελίδας, από παθητικούς δέκτες σε δραστήριους «ιστορικούς», που μόνοι τους να 
μπορούν να αποκτούν τις ουσιαστικές ιστορικές γνώσεις. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: 
Ιστοσελίδες,  δράση  εκπαιδευτικού  –  μαθητών,  για  την  εύρεση  πηγών  και  την  αποκάλυψη  των 
«αληθινών» ιστορικών γεγονότων. 
 
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Είναι  κοινά παραδεκτό  ότι  η  σχολική  ιστορία  οφείλει  να  είναι  μια  ιδιαίτερη  γνωστική περιοχή, 
διεπιστημονική  και  δυναμική,  που  συνεχώς  επιδιώκει  να  αντιλαμβάνεται  την  έκταση  και  το 
βάθος της ιστοριογραφίας ως πολιτισμικού αγαθού, ν αφομοιώσει τις επιστημονικές οπτικές με 
τις  οποίες  μπορεί  να  παράγεται  το  μέγιστο  μορφωτικό  αποτέλεσμα  και  να  παρακολουθεί  τις 
ιστορικές  μεθόδους,  ώστε  σε  σχέση  με  όλα  αυτά  να  προτείνει  τις  καταλληλότερες  από 
παιδαγωγική άποψη διδακτικές πρακτικές που θα επιτρέπουν να προκύπτει, με την διδασκαλία, 
όσο το δυνατόν καλύτερη ιστορική σκέψη. 
 
  Η  σχολική  επιστήμη  της  ιστορίας  σήμερα  επιχειρεί  να  συγκεράσει  δημιουργικά  την 
απόκτηση ιστορικών γνώσεων με την απόκτηση ιστορικών δεξιοτήτων και την άρθρωση κριτικής 
σκέψης.  Το  επιστημονικό  ενδιαφέρον  εστιάζεται  όχι  μόνο  στο  γνωστικό  περιεχόμενο  του 
μαθήματος της ιστορίας αλλά και τους τρόπους διαμόρφωσής της ιστορικής σκέψης. 
 
  Πέρα από  την σκεπτικιστική στάση απέναντι  στην  εγκυρότητα  της  ιστορικής  γνώσης,  εδώ 
και αρκετές δεκαετίες, εκφράζονται ανησυχίες γύρω από τη διδασκαλία της ιστορικής γνώσης με 
την  αφήγηση  γεγονότων  και  ημερομηνιών,  δεν  παίρνει  υπόψη  της  τις  δυσκολίες  των  παιδιών 
διαφόρων  ηλικιών  για  ιστορική  κατανόηση    και  επομένως  οδηγεί  αναπόφευκτα  στην 
απομνημόνευση  και  στην  αποτυχία,  της  ιστορικής  μάθησης.  Οι  κυριότερες  κατευθύνσεις  της 
σύγχρονης  ιστορικής  έρευνας αποδεικνύουν  ζητήματα που ελάχιστα ως  τώρα έχουν επηρεάσει 
την  διαμόρφωση  σχολικών  προγραμμάτων.  Νέες  θεωρήσεις  ασκούν  κριτική  στην  χρήση  της 
γνωστικής  διδασκαλίας  στο  μάθημα  της  ιστορίας  και  στην  σχετική  επίκληση  της  θεωρίας  του 
Piaget,  που  στήριξε  την  άποψη  ότι  τα  παιδιά  του  δημοτικού  σχολείου  δεν  μπορούν  να 
κατανοήσουν από το παρελθόν Παρά μόνο «ιστορίες», δηλαδή γεγονότα. 
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  Η  τοπική  ιστορία  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  της  κριτικής  ικανότητας  καθώς  συνδέεται  με 
αρχές  επιλογών  στη  σχολική  ιστορική  έρευνα  και  διδασκαλία.  Όμως,  υπάρχει  κίνδυνος  της 
απλούστευσης στην εκτίμηση  της μελέτης  των  ιστορικών δεδομένων  της «ιστορίας  γύρω μας», 
που  μπορεί  να  έχει  αρνητικά  αποτελέσματα  για  το  ίδιο  το  γνωστικό  περιεχόμενο  της  γενικής 
ιστορίας.  Γι’  αυτό  απαραίτητες  προϋποθέσεις  της  είναι  η  ελεύθερη  και  ορθολογική  λειτουργία 
της σκέψης, η αυτόνομη διαμόρφωση προσωπικής γνώμης διδάσκοντος   και διδασκομένων και 
όχι η απλή παράθεση και περιγραφή των ιστορικών δεδομένων μια μικρής περιοχής.  
   
  Με την προσέγγιση των πηγών τα παιδιά εξοικειώνονται με τις πολλαπλές δυνατότητες που 
προσφέρουν τα ποικίλα ίχνη του παρελθόντος, τα τεκμήρια. Επισκέψεις, επιτόπιες παρατηρήσεις, 
δίνουν την αίσθηση του τόπου και παρακινούν τα παιδιά να βλέπουν με ιστορική ματιά όσα τα 
περιτριγυρίζουν. Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν την αίσθηση της χρονικότητας 
και  της  αλλαγής,  τη  σημασία  των  τεκμηρίων  και  να  μπορούν  να    συνδέουν  την  ιστορική 
αναζήτηση με στοιχεία από το οικείο περιβάλλον τους. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις, αποτελούν 
η ιστορία της κοινότητας και η ιστορία της οικογένειας. 
 Η  ανάπτυξη  της  κριτικής  σκέψης  είναι  άμεσα  συνδεδεμένη  με  το  πρόβλημα  ανάπτυξης 
πνευματικών  δεξιοτήτων  στην  διατύπωση  αξιολογικών  κρίσεων  στο  ιστορικό  μάθημα.  Αυτό 
προϋποθέτει  στην  συνειδητοποίηση  ενός  αποδεκτού  πλαισίου  αναφοράς,  στο  οποίο  οι 
αξιολογικές  κρίσεις  στηρίζονται.  Η  συνειδητή  γνώση  του  συστήματος  αξιών  στο  οποίο  είναι 
ενταγμένη  η  ζωή  των  διδασκόντων    και  των  μαθητών  αποτελεί  μια  αναγκαιότητα  που  όταν 
παραγνωρίζεται είναι σαν να μην έχει γίνει κατανοητή η πνευματική αξία της ιστορίας.  
 
  Αναπόδραστα,  οι  αξιολογικές  κρίσεις  στην  ιστορία  συνδέονται  με  το  σύγχρονο  σύστημα 
αξιών.  Ταυτόχρονα,  όμως  χρειάζεται  να  προσδιοριστεί  και  το  σύστημα  αξιών  της  ιστορικής 
περιόδου που μελετάται. Γι’ αυτό απαιτούνται πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές 
δεξιότητες  που  θα  βοηθήσουν  και  στον  προσδιορισμό  των  ιδιαιτέρων  προβλημάτων  που 
παρουσιάζονται στην επιστημονική γραφή της ιστορίας. Η δυνατότητα προσδιορισμού από τους 
διδάσκοντες και μαθητές του σύγχρονου – αποδεκτού ή όχι από τους ίδιους – ηθικού πλαισίου 
αναφοράς,  επιτρέπει  την  ερμηνεία  ή  κατανόηση  του  παρελθόντος.    Έργο  του  δασκάλου  της 
ιστορίας είναι να συνδυάζει την ιστορία του τόπου των μαθητών όπου φοιτούν ή ζουν μόνιμα, με 
τη  μελέτη  της  εθνικής  ιστορίας  στο  δεδομένο  τόπο  και  χρόνο,  αλλά  και  να  επιχειρεί  και  τις 
ανάλογες  προεκτάσεις  στο  ευρύτερο  ιστορικό  πλαίσιο  με  το  οποίο  συνυφαίνεται  το  ιστορικό 
υλικό που εξετάζει. 
 
  Ο  δάσκαλος  της  ιστορίας  βιώνει  σήμερα  τη  νέα  πραγματικότητα  της  ζωής  και  είναι 
απαραίτητο  να  διαθέτει  μια  ευρεία  θεώρηση  του  κόσμου  και  εποπτεία  του  ιστορικού  χρόνου. 
Κάτω από τις συνθήκες αυτής της θεώρησης, καθώς και της βιωματικότητας της σύγχρονης ζωής, 
επινοεί  μεθόδους  και  τρόπους,  ώστε  να  τις  μοιράζεται  με  τους  μαθητές  του  και  να 
προβληματίζεται γύρω από τα κίνητρα δράσης της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
 
  Η τοπική ιστορία είναι ένα άλλο πεδίο μέσα από το οποίο μπορούν τα παιδιά να μυηθούν 
στην ιστορική έρευνα. Μελετούν την γειτονιά ή την κοινότητά τους, την εντάσσουν στην περιοχή 
στην οποία βρίσκεται, διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της, καταγράφουν τα ίχνη από το παρελθόν. 
Κατασκευάζουν  χάρτες  και  σχεδιαγράμματα,  κάνουν  επισκέψεις  και  συγκεντρώνουν  υλικό  που 
έχουν  μελετήσει  άλλοι  πριν  από  αυτά.  Προσφέρεται  επίσης  η  προσέγγιση  αυτή  για  να 
μελετήσουν  πως  αλλάζει  μέσα  στον  χρόνο  ο  δομημένος  χώρος  και  οι  δραστηριότητες  των 
ανθρώπων:  η  ιστορία  του  σπιτιού,  των  μεθόδων  καλλιέργειας,  η  δημιουργία  της  πόλης,  οι 
δραστηριότητες και το ντύσιμο των ανθρώπων, η αλλαγή στο περιβάλλον. Από την άποψη αυτή, 
η τοπική ιστορία συνδυάζεται αποτελεσματικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
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  Η  διδασκαλία  της  ιστορίας,  ιδιαίτερα  στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση,  ενισχύεται  αρκετά 
από  την  τοπική  ιστορία  και  είναι  φανερό  ότι  σαν  βασική  ανάγκη  των  μαθητών,  θεωρείται  μια 
συνεχής  και  ποικίλη  σειρά  από  εμπειρίες  που  αποκτώνται  κυρίως  από  το  περιβάλλον.  Σ’  αυτό 
υπάρχει μεγάλη ποικιλία ερεθισμάτων και αντικειμενικά δεδομένα για να στηριχθεί μια ιστορική 
μελέτη και έρευνα στην ιστορία. 
  Η αξιοποίηση των τοπικών πηγών της ανθρώπινης δραστηριότητας εντάσσεται πρωταρχικά 
στους στόχους της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας και της ιστορίας του τοπίου. Η σπουδή της 
τοπικής  ιστορίας και η  ιστορία  του  τοπίου συνδέεται με  τη γενικότερη περιβαλλοντική παιδεία 
και φαίνεται  να  εξαρτάται  άμεσα από  το  γνήσιο  και  άμεσο  συναίσθημα  της  οικειότητας  με  το 
ιστορικό  υλικό.  Η  οικειότητα  αυτή,  η  οποία  συνδέει  «ενσυναισθητικά»  το  περιβάλλον  με  τον 
ερευνητή,  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  και  την  καλλιέργεια  ιστορικής  σκέψης  και  κρίσης,  που 
προκύπτει  από  την  ενσυναισθητική  σχέση  του  με  το  χώρο,  επειδή  ακριβώς  σ’  αυτόν 
αποτυπώνεται η σφραγίδα της ανθρώπινης ύπαρξης και η ιστορική της σημασία καθίσταται έτσι 
άμεσα προσιτή. 
 
  Έχοντας  όλα  αυτά  ως  γνώμονα  αποτέλεσαν  τα  βασικά  κριτήρια,  της  επιλογής  του 
διδακτικού μου υλικού  για  τη διδασκαλία  της  Ιταλοκρατίας στη Ρόδο.    Η  επιλογή  του θέματος 
αυτού έγινε διότι  τόπος καταγωγής μας είναι η Ρόδος. Η εποχή της  Ιταλοκρατίας, αποτελεί μια 
εποχή οικονομικής ανάπτυξης αλλά και παράλληλα,  ιταλικού σχεδιασμού προκειμένου η  Ιταλία 
να  αποκτήσει  τα  Δωδεκάνησα  και  ειδικότερα  την  Ρόδο  όπως  φαίνεται  στις  συμφωνίες  που 
έκαναν. 
 
  Σκοπός  μας  είναι  να  παρουσιάσουμε  την  πολιτική  των  Ιταλών,  μέσα  από  το  τοπικό  και 
διεθνές  προσκήνιο,  καθώς  και  τις  θέσεις  της  Ελλάδας  και  των  Δωδεκανήσιων  προκειμένου  να 
απελευθερωθούν τα Δωδεκάνησα και να ενωθούν με τη Μητέρα Ελλάδα. Πάνω λοιπόν, σ’ αυτά 
τα γεγονότα στηρίχθηκε και  το διδακτικό υλικό.    Επιπλέον, η ανάπτυξη της κριτική σκέψης των 
παιδιών  και  του  κάθε  αναγνώστη  είναι  κύριο  μέλημά  μας.  Πάνω  σ’  αυτό  το  σκοπό  λοιπόν 
στηρίζεται  η  πορεία  διδασκαλίας  των  διδακτικών  ενοτήτων,  οι  πηγές,  καθώς  και  οι  ασκήσεις 
(σχολείου και σπιτιού). 
 
  Προσπαθώντας να εισαχθούν νέα δομικά στοιχεία και να κάνω τις διδακτικές μου ενότητες 
περισσότερο  παιδοκεντρικές.  Επιδιώκουμε  να  ξεφύγουμε  απ’  το  παραδοσιακό  μοντέλο 
αφήγησης της ιστορικής γνώσης από το διδάσκοντα. Γι’ αυτό το λόγο στηριζόμαστε στις ιστορικές 
πηγές  και  στη μέθοδο. Με  τη  διδακτική μεθοδολογία  λοιπόν,  που παρουσιάζουμε  θέλουμε  να 
μετατρέψουμε  τους  επισκέπτες  της  σελίδας,  από  παθητικούς  δέκτες  σε  δραστήριους 
«ιστορικούς», που μόνοι τους να μπορούν να αποκτούν τις ουσιαστικές ιστορικές γνώσεις. 
 
  Η  εισαγωγή  των  πηγών  γίνεται  με  σκοπό  να  προσεγγιστούν  κριτικά.  Οι  μαθητές  ‐ 
αναγνώστες μέσω της επαφής  τους μ’ αυτές να μπορούν να αντιληφθούν πώς διαθλάται μέσα 
απ’ αυτές το πραγματικό και να σχηματίζουν τη δική τους αντίληψη για τα πράγματα. Επομένως, 
οι πηγές δεν επιλέχθηκαν με μονομέρεια. 
 
  Στηριγμένες λοιπόν πάνω σ’ αυτά τα κριτήρια επιλέξαμε το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό 
(κείμενα – πηγές – εποπτικό υλικό και μεθοδολογία). 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
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  Με τις ιστοσελίδες προσπαθούμε να κάνουμε ποιο ωραίο και διερευνητικό το μάθημα της 
ιστορίας  με  την  βοήθεια  της  τεχνολογίας.  Και  ας  μην  ξεχνάμε  ότι,  έργο  του  δασκάλου  της 
ιστορίας είναι να συνδυάζει την ιστορία του τόπου των μαθητών όπου φοιτούν ή ζουν μόνιμα, με 
τη  μελέτη  της  εθνικής  ιστορίας  στο  δεδομένο  τόπο  και  χρόνο,  αλλά  και  να  επιχειρεί  και  τις 
ανάλογες  προεκτάσεις  στο  ευρύτερο  ιστορικό  πλαίσιο  με  το  οποίο  συνυφαίνεται  το  ιστορικό 
υλικό  που  εξετάζει.  Κάτω  λοιπόν  από  τις  συνθήκες  αυτής  της  θεώρησης,  καθώς  και  της 
βιωματικότητας της σύγχρονης  ζωής,  επινοεί μεθόδους και  τρόπους, ώστε να τις μοιράζεται με 
τους  μαθητές  του  και  να  προβληματίζεται  γύρω  από  τα  κίνητρα  δράσης  της  ανθρώπινης 
δραστηριότητας. 
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Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διδακτικής παρέμβασης για το Διαδίκτυο με μαθητές 
της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου 
 
Ανδρεάννα Κουφού 
Εκπαιδευτικός  Α΄  Βάθμιας  Εκπαίδευσης,  Μεταπτυχιακή  Φοιτήτρια  Παιδαγωγικού  Τμήματος 
Νηπιαγωγών 
Δημήτριος Τσώλης 
Διδάκτορας, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  
Βασίλειος Κόμης 
Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
 
Περίληψη 
 
  Το  Διαδίκτυο  αποτελεί  σήμερα  αντικείμενο  στα  σύγχρονα  προγράμματα  σπουδών 
Πληροφορικής που αφορούν τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Μια συγκριτική μελέτη των 
στόχων που αυτά θέτουν μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών θα 
πρέπει  να  στοχεύει  στο  να  αποκτήσουν  οι  μαθητές  ικανότητες  πλοήγησης  και  αναζήτησης 
πληροφοριών  αλλά  και  να  δίνει  έμφαση  στην  αξιολόγηση  της  παρεχόμενης  από  το  Διαδίκτυο 
πληροφορίας. Στην ακόλουθη εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η διαδικασία υλοποίησης και 
η αξιολόγηση μιας πρότυπης διδακτικής παρέμβασης για το Διαδίκτυο με μαθητές της Στ’  τάξης 
του Δημοτικού Σχολείου. 
 
 
Λέξεις ‐ Κλειδιά 
 
Παγκόσμιος Ιστός, Εξυπηρετητής Διακομιστής, Διεύθυνση, Φυλλομετρητής, Μηχανή Αναζήτησης, 
Λέξη  ‐  Κλειδί,  Υπεύθυνη,  Ασφαλής  χρήση  Διαδικτύου,  Αξιολόγηση  πληροφορίας,  Πνευματικά 
Δικαιώματα 
 
 
Εισαγωγή 
 
  Το Διαδίκτυο παρέχει ευρύτητα πληροφοριών και παράλληλα εύκολη πρόσβαση σε αυτές. 
Αυτό  σημαίνει  ότι  είναι  καθοριστικής  σημασίας  οι  μαθητές  όχι  μόνο  να  κατακτήσουν  γνώσεις 
σχετικές με τη συλλογή πληροφοριών από το Διαδίκτυο, αλλά και να διαμορφώσουν συνήθειες, 
στάσεις  και  αξίες  σύμφωνες  με  μια  υπεύθυνη,  κριτική  και  κατ’  επέκταση  ασφαλή  χρήση  του 
Διαδικτύου.  
Στα  πλαίσια  αυτής  της  συλλογιστικής  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  αρχές  του  εποικοδομισμού, 
σχεδιάστηκε,  υλοποιήθηκε  και  αξιολογήθηκε  με  ποιοτικούς  όρους  μια  πρότυπη  διδακτική 
παρέμβαση για το Διαδίκτυο. Η διδακτική παρέμβαση αυτή έγινε σε συνεργασία με έξι μαθητές, 
τρία αγόρια και τρία κορίτσια,  της Στ΄ τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. 
 
 
Θεωρητικό Πλαίσιο 
 
  Ο  σχεδιασμός  και  η  υλοποίηση  της  διδακτικής  παρέμβασης  στηρίχτηκε  στις  αρχές  του 
εποικοδομισμού  και  της  ανακαλυπτικής  μάθησης.  (Piaget, Bruner)  Η  αξιολόγηση  έλαβε  υπόψη 
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αρχές εσωτερικής αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. (MacBeath). Στο κεφάλαιο που ακολουθεί 
αναπτύσσεται  το  θεωρητικό  πλαίσιο  σύμφωνα  με  το  οποίο  διερευνήθηκαν  οι  νοητικές 
αναπαραστάσεις των μαθητών, δομήθηκε η μαθησιακή διαδικασία και ορίστηκαν τα κριτήρια της 
αυτοαξιολόγησης. 
 
 
Αρχές Εποικοδομισμού ‐ Νοητικές Αναπαραστάσεις 
 
  Η σύγχρονη εκπαιδευτική αντίληψη του εποικοδομισμού θεωρεί ότι η μάθηση δεν είναι μια 
διαδικασία  συσσώρευσης  γνώσεων,  δεν  αποκτιέται  και  δεν  μεταβιβάζεται.  Αντίθετα  είναι  μια 
δομημένη  διαδικασία  συγκρότησης  ερμηνευτικών  μοντέλων  που  συντελείται  μόνο  με  τη 
γνωστική συμμετοχή των ίδιων των υποκειμένων και συντελείται όταν η εξερεύνηση του μαθητή 
αποκαλύπτει ανακολουθίες μεταξύ της  ισχύουσας για αυτόν αναπαράστασης και  της εμπειρίας 
του. (Piaget, Bruner) 
   
  Ειδικότερα  η  δόμηση  της  γνώσης  είναι  λειτουργία  που  βασίζεται  στις  προϋπάρχουσες 
εμπειρίες, στις νοητικές αναπαραστάσεις, στις θεωρήσεις και στις πεποιθήσεις σύμφωνα με τις 
οποίες ο καθένας ερμηνεύει τα γεγονότα. 
Κινούμενη μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο και αποδεχόμενη την αναγκαιότητα διερεύνησης 
των  όρων,  υπό  τους  οποίους  ένα  παιδί  "μαθαίνει",  η  παιδαγωγική  έρευνα  οδηγήθηκε  στη 
διερεύνηση της επικοινωνίας εκπαιδευτικών ‐ μαθητών και μαθητών μεταξύ  τους, όπως και στη 
διερεύνηση των μορφών αλληλεπίδρασής τους. 
 
  Στην προσπάθεια αυτή, ο εκπαιδευτικός έπαψε να είναι απλός φορέας και αναμεταδότης 
γνώσεων, αλλά επεδίωξε να περάσει στη θέση του υποκειμένου της μάθησης και να ανιχνεύσει 
τα  μαθησιακά  εκείνα  εμπόδια,  που  δυσχεραίνουν  ή  οδηγούν  στην  αποτυχία  την  εκπαιδευτική 
διαδικασία.  Σ΄  αυτό  ακριβώς  το  σημείο  προέκυψε  και  η  ανάγκη  καταγραφής  των  βιωματικών 
νοητικών παραστάσεων των παιδιών.    
 
  Οι  νοητικές  παραστάσεις  των  παιδιών  δημιουργούνται  μέσω  της  κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, της γλώσσας, στην προσπάθεια των παιδιών να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν, 
να  προβλέψουν    ό,τι  υποπίπτει  στην  αντίληψή  τους.  Αποτελούν,  δε,  νοητικές  κατασκευές, 
αυτοδύναμα  σχήματα,  που  όμως  συνήθως  διαφέρουν  από  το  επιστημονικό  πρότυπο  (Gilbert, 
Osborn & Fensham, 1982).   
 
  Η νοητική παράσταση είναι η πρωταρχική σκέψη   που μπορεί  να έχει  το παιδί με  τη νέα 
γνώση  και  συχνά  συμπίπτει  για  παιδιά  του  ιδίου  περιβάλλοντος  και  της  ίδιας  ηλικίας 
(ΡΑΒΑΝΗΣ,1999,  σ.  81‐  83).  Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  αφετηρία  της  γνώσης  είναι  το  τι  ήδη 
γνωρίζουν ή αγνοούν τα παιδιά πριν τη διδακτική παρέμβαση. 
Κάθε παιδί οικοδομεί ένα ευρύ φάσμα νοητικών παραστάσεων  για το πώς λειτουργεί ο κόσμος, 
το  οποίο  έχει  διαχρονική  ισχύ,  παρόλο  που  διαφοροποιείται  με  τη  νοητική  ωρίμανση  και  την 
επίδραση  της  διδασκαλίας.  Δεν  είναι  σπάνιες  οι  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  η  παραδοσιακή 
διδασκαλία επηρεάζει ελάχιστα τις νοητικές παραστάσεις των παιδιών ή εκείνες οι περιπτώσεις, 
όπου παραμένουν ανεπηρέαστες,  όχι μόνο μετά  τη διδασκαλία,  αλλά  και μετά  την  ενηλικίωση 
(Viennot, 1979). 
 
  Καθίσταται  σαφές  από  τα  παραπάνω  ότι  μια  διδακτική  παρέμβαση  που  βασίζεται  στις 
αρχές  του  εποικοδομισμού  οφείλει  να  διερευνήσει  και  να  καταγράψει  τις  νοητικές 
αναπαραστάσεις των υποκειμένων της μάθησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να τις αξιοποιήσει, 
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όταν  αυτές  ανταποκρίνονται  στο  επιστημονικό  πρότυπο,  ή  να  προσπαθήσει  να  τις  ανατρέψει, 
όταν αποτελούν γνωστικά εμπόδια, μέσω της δημιουργίας συνθηκών γνωστικής σύγκρουσης. 
 
 
Ανακαλυπτική Μάθηση 
 
   Στην  παρούσα  διδακτική  παρέμβαση  υιοθετήθηκαν  και  οι  αρχές  της  ανακαλυπτικής 
μάθησης  του Bruner,  οι οποίες  καθόρισαν  τον  τρόπο δόμησης  της μαθησιακής διαδικασίας,  το 
είδος των δραστηριοτήτων και το ρόλο του εκπαιδευτικού. 
 
Σύμφωνα με αυτές: 
 
Ο μαθητής πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με προβληματικές καταστάσεις. 
Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της μάθησης μέσω της 
κατανόησης των δομών και των επιστημονικών αρχών ενός γνωστικού αντικειμένου. 
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει ρόλο διευκολυντή, εμψυχωτή και συντονιστή στη διαδικασία 
μάθησης. 
 
  Το αναλυτικό πρόγραμμα  (στην περίπτωσή μας η πορεία  της διδακτικής παρέμβασης)  θα 
πρέπει να έχει σπειροειδή μορφή. 
 
Εσωτερική Αξιολόγηση ‐ Αυτοαξιολόγηση 
 
  Η αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας ακολούθησε τις αρχές της αυτοαξιολόγησης και 
εσωτερικής  αξιολόγησης  κατά  MacBeath.  Σύμφωνα  με  αυτές  η  αυτοαξιολόγηση  είναι  ένας 
μηχανισμός αυτοενίσχυσης των σχολείων με σκοπό την εκ των έσω βελτίωση της ποιότητά τους, 
ο οποίος συμβάλλει στο να καταγράψουν την πρόοδό τους και να την διαγράψουν  με ακρίβεια 
σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι γονείς και το ευρύ κοινό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
αυτοαξιολόγηση έχει δύο πρωταρχικές λειτουργίες:  
να ενεργοποιήσει το διάλογο πάνω σε στόχους, προτεραιότητες και ποιοτικά κριτήρια σε επίπεδο 
τάξης ή σχολείου  
να επιτύχει στόχους μέσα από τη χρήση κατάλληλων και εύκολα προσβάσιμων εργαλείων. 
 
  Η  διαδικασία  της  αυτοαξιολόγησης  προβλέπει  τον  καθορισμό  ομάδων  κριτηρίων  και 
αντίστοιχων  δεικτών,  οι  οποίοι  συνιστούν  ένα  επιτυχημένο  πρόγραμμα  και  μια  δημιουργική 
εκπαιδευτική διαδικασία (MacBeath, 2001). 
 
Διερεύνηση ‐ Καταγραφή των Νοητικών Αναπαραστάσεων των Μαθητών. Εξαγωγή 
Συμπερασμάτων. 
 
  Η  διερεύνηση  των  νοητικών  αναπαραστάσεων  των  μαθητών  έγινε  με  τη  μέθοδο  του 
ατομικού  ερωτηματολογίου  και  της  προσωπικής  συνέντευξης.  Στα  παιδιά  δόθηκε  ένα 
ερωτηματολόγιο με είκοσι ερωτήσεις, οργανωμένες κατά αύξοντα βαθμό πολυπλοκότητας. Από 
αυτές  μία  ήταν  ανοιχτού  τύπου,  οι  επτά  ημι‐ανοιχτού  τύπου  και  οι  υπόλοιπες  ανήκαν  σε 
διάφορες  μορφές  ερωτήσεων  κλειστού  τύπου:  εναλλακτικών  επιλογών,  πολλαπλών  επιλογών, 
κλιμακούμενων επιλογών. (MacBeath, 2000 ‐ Javeau, 2000). 
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  Οι  μαθητές,  αφού  συμπλήρωσαν  τα  ερωτηματολόγια,  πήραν  μέρος  σε  προσωπικές 
συνεντεύξεις,  όπου  απάντησαν  σε  διευκρινιστικές  ερωτήσεις  σχετικές  με  τις  απαντήσεις  που 
είχαν δώσει στα ερωτηματολόγια.  

   

  Τα  ερωτηματολόγια  και  οι  απαντήσεις  αυτές  οργανώθηκαν  με  το  στατιστικό  πρόγραμμα 
ανάλυσης SPSS. Ενδεικτιά   αποτελέσματα κρίσιμων απαντήσεων των μαθητών που αφορούν το 
Διαδίκτυο  και  τα  συμπεράσματα  που  μπορούμε  να  εξάγουμε  από  την  πλήρη  ανάλυση  των 
ερωτηματολογίων παρατίθενται στη συνέχεια:  

 

Απαντήσεις των μαθητών σε κρίσιμες  ερωτήσεις σχετικές με το Διαδίκτυο 
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Συμπεράσματα, Στόχοι ‐ Εμπόδια 
 
  Η μελέτη των απαντήσεων των μαθητών μας οδήγησε στην καταγραφή των νοητικών τους 
αναπαραστάσεων  και  ειδικότερα  εκείνων  που  αποτελούν  πιθανά  νοητικά  εμπόδια  στη 
μαθησιακή διαδικασία, αφού αποκλίνουν από το επιστημονικό πρότυπο. 
   
  Σύμφωνα  με  τη  έρευνα  τη  σχετική  με  τους  στόχους  ‐  εμπόδια  είναι  σημαντικό    τον 
προσδιορισμό  αυτών,  να  ακολουθήσει  μια  σειρά  διαδικασιών  οι  οποίες  συγκροτούν  δυναμικά 
δίκτυα στόχων ‐ εμποδίων: 
 
  Ορίζουμε  τα χαρακτηριστικά  της υπό κατάκτησης έννοιας. Αναλύουμε  τις διαφορές με  τα 
υπαρκτά εμπόδια γιατί αυτές προσδιορίζουν την αναμενόμενη πρόοδο. 
 
Ορίζουμε τις ακριβείς δυσκολίες από το εμπόδιο. 
Διερευνούμε το δίκτυο σχετικών παραστάσεων. 
Προσδιορίζουμε τις απαραίτητες συνθήκες για την υπέρβαση του εμποδίου (Ραβάνης, 2003) 
 
Στοχοθεσία, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διδακτικής Παρέμβασης 
 
  Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  συμπεράσματα  ακολούθησε  η  στοχοθεσία  της 
διδακτικής παρέμβασης και ο λεπτομερής σχεδιασμός της. 
 
Στόχοι ‐ εμπόδια 
 
Τι είναι Διαδίκτυο. 
Πού αποθηκεύονται οι πληροφορίες του Διαδικτύου. 
Ποιοι τις δημοσιεύουν. 
Πώς αναζητούμε μια πληροφορία. 
Κατά πόσο είναι σωστές και αξιόπιστες. 

πάντα σωστές & αξιόπιστες πληροφορίες
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Τι σημαίνουν Πνευματικά Δικαιώματα και Επιτρεπόμενη Χρήση 
 
Γενικοί Στόχοι 
 
Να κατακτήσουν οι μαθητές τους τρόπους αναζήτησης μιας πληροφορίας στο Διαδίκτυο. 
 
Να αξιολογούν τις πληροφορίες του Διαδικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 
 
Να αξιολογούν την εγκυρότητα των πληροφοριών του Διαδικτύου. 
 
Να καταστεί δυνατή η χρήση του Διαδικτύου για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών του 
μαθητή εντός και εκτός σχολείου. 
 
Ειδικοί Στόχοι 
 
1. Να αντιληφθούν την έννοια του Παγκόσμιου Ιστού. 
2. Να συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω κάποιου Παροχέα. 
3. Να χρησιμοποιούν τον Internet Explorer. 
4. Να αναζητούν χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση. 
5. Να επιλέγουν λέξεις κλειδιά. 
6. Να χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης Google. 
7.  Να  κατανοούν  την  έννοια  των  Πνευματικών  Δικαιωμάτων  και  της  υπεύθυνης  χρήσης  του 
Internet. 
 
 
Χωρισμός σε Ομάδες 
 
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες των τριών ατόμων ανά φύλο. Η σκοπιμότητα αυτού είναι το 
να γίνουν παρατηρήσεις κοινωνιολογικού τύπου σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας και επίτευξης 
στόχων αγοριών  και  κοριτσιών  όταν  αυτά  εμπλέκονται  σε  μαθησιακές  διαδικασίες  σχετικές  με 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
 
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται 
 
Ηλεκτρονικός  υπολογιστής,  εκτυπωτής,  σύνδεση  στο  Διαδίκτυο,  λεξικά,  βιβλία,  άρθρα,  εικόνες 
κ.α. 
 
 
Διδακτικές Ενέργειες ‐ Μαθητικές δραστηριότητες 
 
Πρώτη Διδακτική Ώρα ‐ Υλοποίηση 1ου, 2ου και 5ου Ειδικού Στόχου 
 
1ος Στόχος 
Ο εκπαιδευτικός παρέχει στα παιδιά μια εκτυπωμένη σελίδα από ένα ηλεκτρονικό λεξικό και τους 
ζητά να βρουν την ελληνική ορολογία για τη λέξη Internet.  
Οι μαθητές μεταξύ άλλων εντοπίζουν τον όρο Παγκόσμιος Ιστός. 
Παρέχεται φωτογραφία ενός ιστού αράχνης. 
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Ζητείται  από  τους  μαθητές  να  σχεδιάσουν πάνω στον  ιστό  μια  και  στη  συνέχεια περισσότερες 
διαδρομές που συνδέουν δύο σημεία.  Διεξάγεται συζήτηση για  το αν αυτές  είναι οι μοναδικές 
πιθανές διαδρομές. 
Γίνεται συζήτηση γιατί χρησιμοποιείται η λέξη ‐ μοντέλο ιστός. 
Στόχοι της συζήτησης είναι να αποσαφηνιστούν τα εξής: 
Οι υπολογιστές διασυνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους όπως ένας ιστός.  
Πληροφορίες μπορεί να δημοσιοποιεί όποιος θέλει. 
Το μέσο για την όλη λειτουργία είναι οι τηλεφωνικές γραμμές. 
 
2ος ‐ 3ος ‐ 4ος Στόχος 
 
Δίνεται σε κάθε ομάδα ένα άρθρο που στο τέλος παραπέμπει για περισσότερες πληροφορίες σε 
σχετικούς Ιστοτόπους. 
Τίθεται το ερώτημα πώς αντλούμε πληροφορίες από τους Ιστοτόπους αυτούς. 
Αντιπαραβάλλεται η φυσική διεύθυνση με τη διεύθυνση Διαδικτύου. 
Γίνεται επίδειξη dial up στο Διαδίκτυο και  του Internet Explorer. 
Τα  παιδιά  επαναλαμβάνουν  την  ίδια  διαδικασία  για  κάποιον  άλλο  από  τους  προτεινόμενους 
Ιστοτόπους του άρθρου. 
 
Οι ιστότοποι που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι http://www.stratari.gr, http://www.miliascamps.gr, 
http://www.gefyra.gr, http://www.hcm.gr. 
 
7ος Στόχος 
Τα  παιδιά  πλοηγούνται  σε  προεπιλεγμένους  ιστότοπους  που  να  τονίζεται  ότι  τα  περιεχόμενα 
προστατεύονται  από  τον  νόμο  για  την  Πνευματική  Ιδιοκτησία  (http://www.culture.gr  ‐ 
http://www.in.gr). 
Γίνεται  συζήτηση  για  το  πως  αυτές  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σύμφωνα  με  τις  αρχές  των 
Πνευματικών Δικαιωμάτων ανεξάρτητα αν αυτό αναγράφεται ή όχι σε κάποιο Ιστότοπο. 
Για καλύτερη κατανόηση αυτού τους παρέχονται βιβλία, τα οποία προστατεύονται από διατάξεις 
του copyright. 
 
 
Σημείωση:  Οι  στόχοι  επιλέχθηκε  να  υλοποιηθούν  με  αυτή  τη  σειρά  για  να  ακολουθούν 
σπειροειδή πορεία και να εξυπηρετούνται ζητήματα οργάνωσης του διαθέσιμου για την έρευνα 
σχολικού χρόνου. 
 
Δεύτερη Διδακτική Ώρα ‐ Υλοποίηση 5ου και 6ου Ειδικού Στόχου 
 
5ος Στόχος 
Ο Εκπαιδευτικός επιλέγει δύο άρθρα από το παιδικό περιοδικό «Ερευνητές». 
Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να βρει τη λέξη κλειδί κάθε άρθρου και να τη χρησιμοποιήσει για να 
αναδιηγηθεί το περιεχόμενο στην άλλη ομάδα. 
Ο  όρος  λέξη  κλειδί  μεταφέρεται  από  τον  εκπαιδευτικό  και  στο  Διαδίκτυο  μέσω  κατάλληλης 
συζήτησης. 
Γίνεται επίδειξη αναζήτησης με λέξη κλειδί στη μηχανή Google. 
Οι μαθητές κάνουν το ίδιο για τις δικές τους λέξεις κλειδιά. 
Η  κάθε  ομάδα  αποφασίζει  ποια  από  τα  αποτελέσματα  αναζήτησης  σχετίζονται  με  το  αρχικό 
άρθρο. Τα αξιολογεί και τελικά επιλέγει τα καταλληλότερα. 
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6ος Στόχος 
Στη  συνέχεια  τα  παιδιά  πλοηγούνται  σε  έναν  προεπιλεγμένο  Ιστότοπο 
(http://www.geocities.com/makedonia007/),  όπου  οι  πληροφορίες  που  παρέχει  για  τη  μη 
ελληνικότητα της Μακεδονίας έρχονται σε αντίθεση με ήδη γνωστές από τη σχολική διαδικασία 
γνώσεις  των  παιδιών  (σχολικό  εγχειρίδιο  Ιστορίας,  Δ΄  Δημοτικού,  Μακεδονία,  Ιστορία  και 
Πολιτική, ΟΕΔΒ) . 
Γίνεται συζήτηση για την αξιοπιστία των ιστοσελίδων. 
 
 
Τρίτη Διδακτική Ώρα  
 
  Οι συγκεκριμένοι μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είχαν ασχοληθεί με ένα 
Περιβαλλοντικό  Πρόγραμμα  σχετικό  με  την  ανάπτυξη  των  φυτών  και  την  τοπική  πανίδα  της 
ευρύτερης  περιοχής  των  νομών  Αχαïας  και  Ηλείας.  Τα  αποτελέσματα  της  δουλειάς  τους  θα 
παρουσιάζονταν τις επόμενες ημέρες σε σχετική ημερίδα.  
  Η τρίτη διδακτική ώρα χρησιμοποιήθηκε για να συλλέξουν τα παιδιά, μέσω των δεξιοτήτων 
που είχαν κατακτήσει για το Διαδίκτυο, συμπληρωματικό υλικό για το θέμα που προαναφέρθηκε. 
  Η ομάδα εργασίας ήταν μια τετραμελής ομάδα τριών κοριτσιών και ενός αγοριού και όχι οι 
αρχικές  δύο ομάδες,  λόγω απουσίας  των μαθητών  την προκαθορισμένη ημέρα συνάντησης  με 
την εκπαιδευτικό ‐ ερευνήτρια. 
  Στα  παιδιά  δόθηκαν  έξι  καρτέλες  με  συναφή  με  το  θέμα  τους  αντικείμενα  (οικολογία, 
περιβαλλοντικά προγράμματα σχολείων, οικολογικές οργανώσεις, η χλωρίδα του νομού Αχαΐας, 
το  δάσος  της  Στροφιλιάς,  οι  μεταλλαγμένοι  σπόροι)  εκ  των  οποίων  επέλεξαν  να  ασχοληθούν, 
λόγω  περιορισμένου  χρόνου,  με  τους  μεταλλαγμένους  σπόρους  και  το  πευκοδάσος  της 
Στροφιλιάς. 
  Χρησιμοποίησαν  τον  Παροχέα  Διαδικτύου  και  το  Φυλλομετρητή,  τη  μηχανή  αναζήτησης 
Google και λέξεις κλειδιά, με αποτέλεσμα να επιλέξουν με επιτυχία ιστότοπους σχετικούς με το 
θέμα  τους  με  άφθονο  πληροφοριακό  υλικό  και  εικόνες  (http://6gym‐
patras.ach.sch.gr/ergasia/ddasos.htm & http://www.greenpeace.gr) 
  Οι  επιλεγμένες  ιστοσελίδες  εκτυπώθηκαν  και  έγινε  συζήτηση  για  τον  τρόπο  που  θα 
χρησιμοποιηθούν στη σχολική έκθεση, με αναφορά, δηλαδή, στην πηγή προέλευσής τους. 
 
 
Αξιολόγηση 
 
  Όπως προαναφέρθηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης 
στηρίχτηκε στις αρχές της αυτοαξιολόγησης.κατά MacBeath. Η εκπαιδευτικός ‐ ερευνήτρια όρισε 
το  στόχο  της  αυτοαξιολόγησης,  τα  κριτήρια  και  τους  δείκτες  που  ‐  σύμφωνα  και  με  τη 
βιβλιογραφία ‐ περιγράφουν, καταγράφουν τις ερευνούμενες συμπεριφορές.  
 
 
Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης 
 
  Ως στόχοι της αυτοαξιολόγησης τέθηκαν οι εξής: 
η διερεύνηση του διδακτικού μοντέλου του εκπαιδευτικού 
το  κατά  πόσο  η  συγκεκριμένη  διδακτική  προσέγγιση  είναι  συνεπής  στις  αρχές  του 
εποικοδομισμού  και  της  ανακαλυπτικής  μάθησης,  πάνω  στις  οποίες  βασίστηκε  κατά  το 
σχεδιασμό της  
και το επίπεδο της συνεργασίας των ομάδων. 
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Η  εστίαση  σε  συγκεκριμένους  μόνο  τομείς  θεωρείται  απαραίτητη,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η 
εμβάθυνση. (MacBeath, 2001) 
 
  Η  διαδικασία  εφαρμόστηκε  δειγματοληπτικά  στην  πρώτη  διδακτική  ώρα,  συνολικής 
διάρκειας σαράντα λεπτών. 
 
Επιλέχθηκαν τρεις ομάδες κριτηρίων: 
γλωσσική  αλληλεπίδρασης  εκπαιδευτικού  ‐  μαθητή  (Έμμεση  Ομιλία  Δασκάλου,  Άμεση  Ομιλία 
κατά Flanders) 
ερεθίσματα  που  παρέχει  ο  εκπαιδευτικός  στο  μαθητή  για  ανακαλυπτική  μάθηση  (Λειτουργίες 
Ανάπτυξης κατά De Landsheere) 
επίπεδο συνεργασίας των ομάδων των μαθητών.  
 
Για κάθε ομάδα κριτηρίων ορίστηκαν δείκτες: 
 

Ομάδες κριτηρίων  Δείκτες 
έμμεση  ομιλία  δασκάλου  (αποδοχή, 
ενθάρρυνση,  έπαινος,  ερωτήσεις  που 
περιμένουν απάντηση) 

 
 
είδος γλωσσικής αλληλεπίδρασης 

άμεση  ομιλία  δασκάλου  (διάλεξη, 
εντολές, κρίσεις και επικρίσεις) 
ο  εκπ/κός  δημιουργεί  μια  ερεθιστική 
κατάσταση 
προτείνει επιλογές 

 
ώθηση προς ανακαλυπτική μάθηση 

καλεί σε εμπλοκή σε δραστηριότητες 
αρμονική   

είδος συνεργασίας  μη αρμονική  
 
Επιλογή Εργαλείων Αξιολόγησης 
 
  Η  επεξεργασία  της  βιντεοσκοπημένης  διδακτικής  παρέμβασης  έγινε  με  το  εργαλείo 
ποιοτικής ανάλυσης CoLAT (Collaboration Analysis Tool). Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε από την 
Ερευνητική  Ομάδα  Αλληλεπίδρασης  Ανθρώπου  ‐  Υπολογιστή,  του  τμήματος  Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. 
   
  Πρόκειται  για  ένα  υπολογιστικό  περιβάλλον  ανάλυσης  δεδομένων  παρατήρησης  που 
παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται μεταξύ άλλων και από αρχεία 
video. Επιτρέπει στους χρήστες να οργανώσουν τα δεδομένα παρατήρησης σε projects, δίνει τη 
δυνατότητα συγχρονισμού και  ταυτόχρονης προβολής  των δεδομένων  και  επιπλέον παρέχει  τη 
δυνατότητα προσδιορισμού των υποκειμένων.(Φιωτάκης, 2004). 
 
Αποτελέσματα Αξιολόγησης 
 
  Κυρίαρχο  στοιχείο  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  υπήρξε  η  έμμεση  ομιλία  της 
εκπαιδευτικού.  (Ευαγγελόπουλος,  1987)  Η  εκπαιδευτικός  αποδέχεται,  επαινεί,  ενισχύει  τους 
μαθητές.  Χρησιμοποιεί  τις  ιδέες  τους,  τις  επανατοποθετεί.  Προσπαθεί  με  πολλές  ερωτήσεις 
εκμαίευσης  να  προωθήσει  τη  διαλογική  συμμετοχή  των  μαθητών,  να  καθοδηγήσει  τη  σκέψη 
τους,  ώστε  η  γνώση  να  προέλθει  από  μια  συμμετοχική  διαδικασία.  Χρησιμοποιεί  ερωτήσεις 
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περιεχομένου όταν είναι απαραίτητο να εισάγει νέες ιδέες και να προωθήσει την κατανόηση του 
γνωστικού αντικειμένου. 
   
  Το  διδακτικό  μοντέλο  στο  οποίο  υπόκειται  η  ανωτέρω  συμπεριφορά  του  εκπαιδευτικού 
είναι σαφώς επηρεασμένο από τη θεωρία μάθησης με «υποστήριξη», όπως αυτή περιγράφεται 
από τον Bruner. Ο ενήλικας μέσα από διάλογο, μπορεί να προσφέρει στο παιδί ένα συγκεκριμένο 
είδος και ποιότητα γνωστικής ενίσχυσης, μια μορφή «συμπληρωματικής συνειδητοποίησης». Ο 
δάσκαλος  και  ο  μαθητής  είναι  ενεργοί  συμμετέχοντες  στη  συγκρότηση  της  γνώσης.  (Mercer, 
2000) 
   
  Η  άμεση  ομιλία  της  εκπαιδευτικού,  με  άλλα  λόγια  η  παροχή  πληροφοριών  υπό  μορφή 
διάλεξης  ή  επίδειξης  γίνεται  μόνο  κατά  την  εισαγωγή  νέων  εννοιών,  απαραίτητων  για  την 
κατάκτηση των διδακτικών στόχων και είναι ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, κατά το οποίο ο 
εκπαιδευτικός προσπαθεί να δημιουργήσει ερεθιστικές καταστάσεις που θα κινητοποιήσουν τα 
παιδιά σε εμπλοκή και δράση. 
   
  Στο  ίδιο  πλαίσιο  εντάσσεται  και  η  ανάθεση,  παροχή  οδηγιών  για  τη  διεκπεραίωση 
δραστηριοτήτων.  Σε  κρίσιμα  σημεία  της  μαθησιακής  διαδικασίας,  όπου  οι  μαθητές  πρέπει  να 
συγκροτήσουν  βασικές  γνωστικές  δομές  για  το  Διαδίκτυο,  ο  εκπαιδευτικός  προσπαθώντας  να 
προωθήσει την ανακαλυπτική μάθηση και να δημιουργήσει καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης 
καθοδηγεί τους μαθητές σε δραστηριότητες. 
 
  Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι κατά την εμπλοκή τους με αυτές τους παρέχει άνεση χρόνου 
και δράσης, είναι μη παρεμβατική και βοηθά μόνο αν της ζητηθεί. Πρέπει να σημειωθεί δε ότι οι 
μαθητικές  δραστηριότητες  είναι  πολλές  και  καταλαμβάνουν  μεγάλο  κομμάτι  της  διδακτικής 
παρέμβασης. 
 
  Στο  σημείο  αυτό  κρίνεται  απαραίτητο  να  επισημανθεί  το  γεγονός  ότι  παρόλο  που  η 
μαθητική ομιλία δεν αποτέλεσε αυτόνομο κριτήριο  της παρατήρησής μας,  εκείνο που αξίζει να 
επισημανθεί  είναι  ότι  οι  μαθητές  δεν  μιλούσαν  συχνά  με  δική  τους  πρωτοβουλία.  Κάτι  τέτοιο 
μπορεί να οφείλεται στο καινούριο γνωστικό αντικείμενο ή στην έλλειψη επαρκούς οικειότητας 
σε μια  τάξη «εξομοίωσης», αλλά μπορεί  και  να υποδεικνύει  τον  τρόπο διδασκαλίας που έχουν 
ασκηθεί οι συγκεκριμένοι μαθητές κατά την σχολική τους πορεία. 
 
  Ως  προς  τη  συνεργασία  των  ομάδων  η  γενική  εικόνα,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  την 
επεξεργασία  των  ψηφιοποιημένων  βιντεοταινιών,  υπήρξε  γενικά  ομαλή.  Οι  μαθητές  έδειχναν 
εντυπωσιασμένοι  από  αυτόν  κάθε  αυτόν  τον  υπολογιστή  και  επιδείκνυαν  ενδιαφέρον  για  την 
υλοποίηση  των  δραστηριοτήτων  τους.  Τόσο  στην  ομάδα  των  κοριτσιών  όσο  και  στων  αγοριών 
υπήρχε  κάποιος  μαθητής  ‐  αρχηγός,  ο  οποίος  όμως  αναδείχτηκε  από  την  αποδοχή  των 
συμμαθητών του και δεν επιβλήθηκε.  
 
  Η αλληλεπίδραση των αγοριών υπήρξε πιο έντονη σε σχέση με αυτή των κοριτσιών, γεγονός 
που σε μεγάλο βαθμό οφείλονταν στο ότι κάθε αγόρι ήθελε να εκτελέσει εκείνο την απόφαση της 
ομάδας,  να  χρησιμοποιήσει  δηλαδή  τον  υπολογιστή.  Σε  τέτοιου  είδους  καταστάσεις  μόνο 
χρειάστηκε η εκπαιδευτικός να υπενθυμίσει στα παιδιά τις συνθήκες μιας καλής συνεργασίας. 
 
Ενδεικτικό Στιγμιότυπο διαδικασίας αξιολόγησης (COLAT) ‐ Έμμεση ομιλία δασκάλου 
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Το προαναγνωστικό στάδιο μέσα από τον υπολογιστή σαν μοντέλο ανακαλυπτικής μάθησης 
 
Σοφία Κασόλα 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
  Μια από τις επιδιώξεις του νηπιαγωγείου, μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός 
της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  είναι  η  ομαλή  μετάβαση  του  νηπίου  στο 
δημοτικό σχολείο. Η δύσκολη, για τα παιδιά, διαδικασία της ανάγνωσης υποβοηθείται σε μεγάλο 
βαθμό  αν  τα  νήπια  προετοιμαστούν  κατάλληλα  στον  τομέα  αυτό  μέσα  στο  νηπιαγωγείο 
(Βενιζέλου, Γ, 1991). Δύσκολο βεβαίως το έργο του/της νηπιαγωγού καθώς καλείτε να δώσει τα 
ερεθίσματα  εκείνα  που  θα  αποτελέσουν  την  απαρχή  της  γλωσσικής  καλλιέργειας  των  νηπίων. 
Μέσα από τη εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια για νέες μεθόδους γλωσσικής προσέγγισης 
στηριζόμενη στις νέες τεχνολογίες. Είναι εντυπωσιακά τα συμπεράσματα αλλά και το πώς γίνεται 
εφαρμογή της τεχνολογίας σ’ ένα τόσο λεπτό και ευαίσθητο τομέα, όπως η γλωσσική ανάπτυξη 
του παιδιού, αλλά κυρίως το πώς προωθείτε η ανακαλυπτική μάθηση  καθώς το παιδί νομίζοντας 
ότι  «παίζει»  ανακαλύπτει  τον  μαγικό  κόσμο  των  γραμμάτων  μέσα  από  οπτικοακουστικά 
ερεθίσματα. 
 
Λέξεις κλειδιά:  
προαναγνωστικό  στάδιο,  γλωσσική  ανάπτυξη,  οπτικο‐ακουστικό  ερέθισμα,  εκπαιδευτικό 
λογισμικό, ανακαλυπτική μάθηση. 
 
ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 
  Μια  κοινότοπη  αλλά  συχνά  αγνοημένη  διαπίστωση  σχετικά  με  την  μάθηση  είναι  ότι  η 
γνώση  δεν  μεταδίδεται  αυτούσια  από  κανέναν  σε  κανέναν.  Οικοδομείται,  συγκροτείται 
προοδευτικά από τον εκπαιδευόμενο που βρίσκεται έτσι σε θέση ερευνητή (Παπαμιχαήλ, 1994). 
Τα  παιδιά  έχουν  τον  ρόλο  του  ερευνητή  καθώς  καθημερινά  μέσα  στο  περιβάλλον  που 
μεγαλώνουν  γίνονται εξερευνητές. Ποιος δάσκαλος/α δεν δέχεται καθημερινά βροχή ερωτήσεων 
και αποριών μπροστά σε οτιδήποτε καινούργιο πέφτει στην αντίληψη των παιδιών; Πόσες φορές 
δεν έχουμε ακούσει από τα παιδιά ερωτήσεις για το τι, ποιος, γιατί αυτό και όχι   εκείνο; Το πιο 
εντυπωσιακό όμως είναι όταν δέχονται τα παιδιά ένα ερέθισμα και μόνα τους προσπαθούν να το 
εξερευνήσουν.  Τα  παιδιά  έχουν  ανάγκη  για  ενεργή  συμμετοχή  στην  διαδικασία  της  μάθησης. 
Μην ξεχνάμε ότι σ’ αυτή την ηλικία είναι πολύ εύκολο ένα άλλο ερέθισμα να τους αποσπάσει την 
προσοχή  και  αυτό  είναι  το  πρόβλημα  που  πρέπει  να  λύσει  ο/η  παιδαγωγός.  Έχοντας  όμως 
ενεργητική  συμμετοχή  και  με  την  κατάλληλη  παρότρυνση  τα  παιδιά  καθηλώνονται.  Αυτό  που 
χρειάζεται  είναι  μια  διαδικασία  όπου  θα  νιώθουν  μικροί  εξερευνητές  κάτι  που  τους  προκαλεί 
μεγάλο ενθουσιασμό.  
 
  Αυτός ο ρόλος, που τόσο ενθουσιάζει τα παιδιά αυτής της ηλικίας, είναι και η απαρχή της 
κατάκτησης  της  γνώσης  (Piaget,  1974).  Η  γνώση  λοιπόν  οικοδομείται  και  το  έργο  του/της 
νηπιαγωγού  γίνεται  πιο  εύκολο  καθώς  έχει  μικρούς  εξερευνητές  που  πρόθυμα  ζητούν  να 
ανακαλύψουν  νέα  πράγματα  και  κατά  συνέπεια  να  κατακτήσουν  την  γνώση.  Όμως  πρέπει  να 
επισημάνουμε  ότι  ναι  μεν  λόγο  της  διάθεσης  των  παιδιών  για  ανακάλυψη  το  έργο  του/της 
παιδαγωγού υποβοηθείται αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την ευθύνη και την σπουδαιότητα 
που έχει καθώς στα πρώτα αυτά βήματα του παιδιού, ο τρόπος και τα αρχικά ερεθίσματα που θα 
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λάβει,  θα  παίξουν  καταλυτικό  ρόλο  στην  όλη  διάπλασή  του.  Μεγάλη  λοιπόν  η  ευθύνη  και 
καθοριστικός ο τρόπος και οι παιδαγωγικές αρχές που θα χρησιμοποιηθούν. Πόσο μάλλον όταν 
πρόκειται για την γλωσσική του ανάπτυξη. 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
 
  Σκοπός  του  νηπιαγωγείου  είναι  να  δώσει  τα  ερεθίσματα  εκείνα  στα  παιδιά  ώστε  να 
μπορούν  να  έλθουν  σε  επαφή  με  διάφορες  εκδοχές  του  γραπτού  λόγου  και  να  τους  δίνονται 
τέτοιες  ευκαιρίες  ώστε  να  μπορούν  να  αναγνωρίσουν  με  βάση  τα  εξωτερικά  –  τυπογραφικά 
χαρακτηριστικά  και  με  βάση  το  περιεχόμενο  και  να  αντιληφθούν  ότι  διαφορές  εκδοχές  του 
γραπτού λόγου μεταφέρουν διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικής σημασίας έννοιες αλλά 
και να υιοθετούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής (π.χ. ότι 
διαβάζουμε  από  τα  αριστερά  προς  τα  δεξιά  και  από  πάνω  προς  τα  κάτω,  ότι  τα  βιβλία 
διαβάζονται από την αρχή προς το τέλος κτλ.) (Αρ. Φύλλου 1376 τ. Β΄ 18‐10‐2001 Άρθρο 6). 
 
  Είναι  σημαντικό  δηλαδή  τα  παιδιά  να  μην  μάθουν  απλά  τα  γράμματα,  πως  ονομάζονται 
αυτά π.χ. άλφα, ωμέγα, κάπα κ.τ.λ. και την σειρά των γραμμάτων στο αλφάβητο γιατί κάτι τέτοιο 
περισσότερο θα τα οδηγήσει στην σχολική μετέπειτα αποτυχία, σε σχέση με την ανάγνωση αλλά 
και την γραφή, παρά στην δομημένη γλωσσική τους ανάπτυξη. Το έργο του/της νηπιαγωγού θα 
πρέπει  να  επικεντρώνεται  σε  τέτοια  παραδείγματα  ώστε  τα  παιδιά  να  είναι  σε  θέση  να 
αναγνωρίζουν  τα  χαρακτηριστικά  ενός  γράμματος  καθώς  και  τον  ήχο  του,  όταν  συνδυάζουν 
πολλά  γράμματα  μαζί  τον  ήχο  που  δημιουργείται,  δηλαδή  ποια  λέξη  σχηματίζεται  αλλά  και 
αλλάζοντας  τα  γράμματα  ποια  άλλη  λέξη  δημιουργείται  έτσι  ώστε  ν’  αντιληφθούν  ότι 
διαφορετικά  γράμματα  στην  σειρά  δημιουργούν  διαφορετικές  λέξεις  και  κατά  συνέπεια 
διαφορετικής σημασίας έννοιες. 
 
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
  Σήμερα  η  τεχνολογία  με  τη  γρήγορη  ανάπτυξη  πρόσφερε  στην  παιδαγωγική  επιστήμη 
πολλά  τεχνικά  μέσα  κάνοντας  τη  μάθηση  πιο  εύκολη,  αλλά  και  δημιουργώντας  νέους 
παιδαγωγικούς προβληματισμούς καθώς παρατηρείτε ότι πολλά παιδιά ελκύονται από την ιδέα 
της  τεχνολογίας,  και  πιο  συγκεκριμένα  από  την  χρήση  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή.  Όμως 
πολλές  φορές  αυτός  δεν  χρησιμοποιείται  εποικοδομητικά  αλλά  περισσότερο  τα  παιδιά 
αναλώνονται  σε  εφαρμογές  χωρίς  κάποια  ιδιαίτερη  ουσία  με  αποτέλεσμα  η  τεχνολογία  να 
θεωρείτε  από  αρκετούς  εχθρός  της  μάθησης.  Εδώ  νομίζω  ότι  πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι  δεν 
υπάρχουν καλοί και κακοί υπολογιστές, όπως δεν υπάρχουν και καλά και άσχημα βιβλία, αλλά 
καλή  και  κακή  χρήση  της  τεχνολογίας.  Πριν  μερικά  χρόνια  τεχνικές  αγωγής  και  μάθησης 
αποτελούσαν  η  αποστήθιση,  η  λογικοποίηση,  η  ταξινόμηση  δηλαδή  των  στοιχείων  σε  λογικά 
πλαίσια και σχήματα, και η επανάληψη. Στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη 
για  «εποπτική  διδασκαλία»  (Οπτικο‐Ακουστικά  μέσα)  (Κογκούλη,  Ι.,  1991)  καθώς  η  τεχνολογία 
αποτελεί ένα κίνητρο για μάθηση παρατηρώντας τα παιδιά πόσο τα ενθουσιάζει να παίζουν με το 
υπολογιστή των μεγάλων, των ενηλίκων.  
 
  Εκμεταλλευόμενοι  λοιπόν  αυτήν  την  δυνατότητα  αν  χρησιμοποιήσουμε  σωστά  τον 
υπολογιστή μπορούμε να εφαρμόσουμε τις νέες  τεχνολογίες στην εκπαίδευση με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα.  Σε αυτήν λοιπόν  την  εργασία παρουσιάζουμε ένα άλλο  τρόπο προσέγγισης  του  
αρχικού  αναγνωστικού  σταδίου  όπου  με  την  βοήθεια  της  τεχνολογίας  δημιουργήσαμε  ένα 
λογισμικό όπου μπορεί να συνδυάσει τις ανάγκες για ανακαλυπτική μάθηση, δηλαδή το παιδί να 
ανακαλύπτει  μόνο  του  και  να  κατακτά  την  γνώση,  με  την  σταδιακή  γλωσσική  του  ανάπτυξη. 
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Χρησιμοποιώντας  οπτικο‐ακουστικά  ερεθίσματα  μέσο  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  και  έχοντας 
πάντα υπόψη τις ανάγκες του νηπίου προχωρήσαμε στην διδακτική μας παρέμβαση.  
 
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ. 
 
  Με  αυτό  λοιπόν  το  σκεπτικό  και  στηριζόμενοι  πάντα  στις  αρχές  της  παιδαγωγικής 
δουλέψαμε και φτιάξαμε το λογισμικό μας.  
 
  Για  τις  ανάγκες  αυτού  του  εκπαιδευτικού  παραδείγματος  επιλέξαμε  το  λογισμικό 
Microwords  Pro.  Προτιμήσαμε  το   Microwords  Pro  από  κάποιο  άλλο  λογισμικό  δημιουργίας 
πολυμεσικών  εφαρμογών,  διότι  είναι  περιβάλλον  γενικής  χρήσης  που  καλλιεργεί  νοητικές 
δεξιότητες,  επιτρέπει τη διερεύνηση εννοιών και  προσφέρεται  για  την  ανάπτυξη  ελκυστικών  
και    πλούσιων    σε    παιδαγωγική    αξία  εφαρµογών  σε  ποικίλα  γνωστικά  πεδία.  Διαθέτει  ένα 
δυναμικό    γραφικό    περιβάλλον    για    τη    μελέτη    και    την    προσομοίωση  φαινομένων  και 
προσφέρει προγραμματιστικά εργαλεία, που βασίζονται στη Logo, η οποία εκτός από δυναμική 
γλώσσα  προγραμματισμού  αποτελεί  πολύτιμο  εργαλείο  σκέψης  και  επίλυσης 
προβλημάτων(Papert,1991).  Η  Logo  είναι  η  γλώσσα  προγραμματισμού  που  σχεδιάστηκε 
αποκλειστικά  για  την  εκπαίδευση.  Αποτελεί  δηλαδή  ένα  δυναμικό  εργαλείο  στα  χέρια  του 
εκπαιδευτικού  αλλά  μετά  από  εξοικείωση  του  εκπαιδευομένου  μπορεί  να  γίνει  σημαντικό 
εργαλείο δημιουργίας και κατασκευής και του ιδίου. 
 
  Σ’ αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι για την συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν χρειαζόταν 
προηγούμενη  εμπειρία  των  παιδιών  με  τον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  καθώς  πρόκειται  για  μια 
απλή εφαρμογή όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν απλά το ποντίκι όπου το μετακινούν πάνω στην 
οθόνη. 
  Έτσι  λοιπόν  δώσαμε  το  λογισμικό  μας  στα  παιδιά.  Η  έρευνα  έγινε  σε 10  παιδάκια  των 5 
ετών, που πηγαίνουν στο νήπιο. Πριν ξεκινήσουμε κάναμε μια μικρή συνέντευξη, μη δομημένη, 
στα  παιδιά  για  να  δούμε  τις  μέχρι  τώρα  εμπειρίες  τους  σχετικά  με  την  αναγνώριση  των 
γραμμάτων.  Τα  ρωτήσαμε  αν  αναγνωρίζουν  να  διαβάζουν  το  όνομά  τους  και  όλα  τα  παιδιά 
απάντησαν θετικά (ποσοστό 100%).  
   
  Στην  συνέχεια  τους  δείξαμε  5  γράμματα  και  τα  ρωτήσαμε  αν  τα  αναγνωρίζουν.  30% 
αναγνώρισαν  όλα  τα  γράμματα,      40%  αναγνώρισαν  3  γράμματα  και  30%  αναγνώρισαν  2 
γράμματα.  
 
  Η πρώτη άσκηση με τον υπολογιστή ήταν βλέποντας κάθε γράμμα να κάνουν ένα απλό κλικ 
πάνω  του  και  να ακούσουν  τον ήχο  του. Π.χ.  το Α ακούγεται αααα,  το Μ ακούγεται μμμ,  το  Χ 
ακούγεται χχχχ.  
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  Στην  κάθε  οθόνη,  που  βάλαμε  κάθε  γράμμα,  τοποθετήσαμε  βελάκια  αριστερά  και  δεξιά 
όπου με ένα απλό πάτημα, πάνω στο βελάκι, αλλάζει οθόνη και με το δεξί βελάκι το παιδί βλέπει 
το επόμενο γράμμα ενώ με το αριστερό επιστρέφει στο προηγούμενο. 
 
  Παρόλο  που  τα  παιδιά  δεν  έχουν  άλλη  προηγούμενη  εμπειρία  με  τον  ηλεκτρονικό 
υπολογιστή  παρατηρούμε  ότι  ευχάριστα  ακολουθούν  τις  οδηγίες  και  νιώθουν  και 
αυτοπεποίθηση  κουνώντας  το  ποντίκι,  καθώς  νιώθουν  ότι  χειρίζονται  τον  υπολογιστή  που 
χειρίζονται και οι μεγάλοι. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο υπολογιστής αμέσως γίνεται ένα κίνητρο 
για μάθηση. Αφού λοιπόν «παίξουν» με τα γράμματα και τους ήχους τους κάνουμε ένα τεστ για 
να  δούμε  κατά  πόσο  αφομοίωσαν  τους  ήχους  των  γραμμάτων.  Κλείνουμε  τον  ήχο  από  τον 
υπολογιστή και ζητάμε να μας δείξουν ένα γράμμα και να μας πουν τον ήχο του. Κάθε παιδάκι 
δοκιμάστηκε σε 3 γράμματα. Το 40% βρήκε και τα 3 γράμματα, το 50% βρήκε τα 2 γράμματα και 
10% βρήκε 1 γράμμα.  
 
  Η  άσκηση  αυτή  επαναλήφθηκε  πολλές  φορές  και  κατά  εξακολούθηση.  Όταν  τα  ποσοστά 
μας αυξήθηκαν σημαντικά προχωρήσαμε ένα βήμα πιο πέρα. Γνωρίζοντας πλέον τα παιδιά τους 
περισσότερους ήχους των γραμμάτων τους ζητήσαμε να βάλουν δίπλα‐δίπλα δυο γράμματα και 
να  μας  πουν  τον  ήχο  που  βγάζουν  και  τα  δυο  μαζί.  Αρχίζουν  δηλαδή  να  σχηματίζουν  μικρές 
συλλαβές. Π.  χ.  το Μ μαζί με το Α ακούγεται μα,  το Λ μαζί με το Α ακούγεται λα,  το Θ με το Α 
ακούγεται θα. Όπως και το Β με το Ε ακούγεται βε, το Κ με το Ε κε, το Ν με το Ε νε.  
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  Ομολογούμε  ότι  αρχικά  τα  παιδιά  δυσκολεύτηκαν  και  με  δισταγμό  μπορούσαν  να 
«αναγνώσουν» τις συλλαβές. 20% βρήκε όλες τις συλλαβές, 60% μόνο τις μισές και 20% καθόλου. 
Όμως    μετά  από  επαναληπτικές  ασκήσεις  και  εξοικείωση    και  αφού  αφήσαμε  τα  παιδιά  μόνα 
τους  να  δοκιμάσουν  τους  ήχους,  να  τους  ακούσουν  πολλές  φορές  και  να  τους  επαναλάβουν, 
βλέποντας  αυτή  την  διαδικασία  σαν  παιχνίδι,  παίζοντας  λοιπόν,  χτίστηκε  η  ανακαλυπτική 
μάθηση. Δηλαδή τα παιδιά βάζοντας γραμματάκια το ένα δίπλα στο άλλο και προφέροντας μαζί 
τους ήχους άρχιζαν πλέον να διαβάζουν συλλαβές.  
 
  Η  άσκηση  αυτή  επαναλήφθηκε  πολλές  φορές  και  στην  επόμενη  αξιολόγηση  τα  ποσοστά 
αυξήθηκαν σημαντικά. 50% βρήκαν και τις 3 συλλαβές, 30% βρήκαν 2 συλλαβές και 20% βρήκαν 
1 συλλαβή. Επιμείναμε σ’ αυτή την άσκηση και την ξαναπροσπαθήσαμε. 
 
  Για  να  διαπιστώσουμε  την  πρόοδο  τους  κάναμε πάλι  την  επαλήθευση.  Κλείσαμε  τον  ήχο 
του υπολογιστή και ζητήσαμε να μας πουν τους ήχους των συλλαβών. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 
70% στα παιδιά που μας είπαν όλες τις συλλαβές και 30% αυτών που βρήκαν κάποιες από αυτές. 
 
  Το  επόμενο στάδιο ήταν μια οθόνη παιχνιδιού  εύκολη αλλά  και  ευχάριστη  για  τα παιδιά 
καθώς τους ζητήσαμε να σχηματίσουν με τα γράμματα το όνομά τους, να ακούσουν τον ήχο και 
να μας το πουν. Σε αυτό το σημείο όλα τα παιδιά τα κατάφεραν καθώς ήξεραν να γράφουν αλλά 
και  να  διαβάζουν  το  όνομά  τους  και  έτσι  με  ικανοποίηση  και  αυτοπεποίθηση    συνδύασαν  την 
μέχρι τότε γνώση τους με το παιχνίδι μέσο του υπολογιστή. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 100%. 
 

 
 

 
 

 
 
 
ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
 
  Τελικό  στάδιο  και  σημαντικό  μέρος  για  να  κάνει  διαπιστώσεις  ο/η  νηπιαγωγός  είναι  το 
παιχνίδι  των  λέξεων.  Το  γνωστό  παιχνίδι  της  κρεμάλας  είναι  ένας  τρόπος  όπου  τα  παιδιά 
παίζοντας  και  έχοντας  σαν  σκοπό  να  βρουν  το  γράμμα  που  λείπει  μπορούμε  να  βγάλουμε 
συμπεράσματα  για  το  πόσο  τα  παιδιά  βοηθήθηκαν  με  την  συγκεκριμένη  διαδικασία  να 
προωθήσουν την γλωσσική τους ανάπτυξη. Έτσι τους δίνουμε μια λέξη όπου λείπει ένα γράμμα. 
Εμείς τους προτείνουμε 2 επιλογές. Τα παιδιά αφού δοκιμάσουν το ήχο του κάθε γράμματος μας 
λένε την απάντησή τους.  
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  Με  αυτήν  την  οθόνη  πρέπει  να  τονίσουμε  ότι  τα  παιδιά  ασχολήθηκαν  περισσότερη ώρα 
καθώς με αυτή την άσκηση μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας αν και κατά πόσο τα 
παιδιά  ανέπτυξαν  στοιχεία  ανάγνωσης.  Όμως  και  στα  παιδιά  φάνηκε  να  αρέσει  περισσότερο 
αυτό  το  παιχνίδι  της  κρεμάλας    καθώς  έχοντας  στο  μυαλό  τους  τις  μέχρι  τώρα  δοκιμές  που 
έκαναν με τους ήχους τον γραμμάτων νιώθουν πιο σίγουρα να δοκιμάσουν να μας δώσουν μια 
απάντηση. «Παίξαμε» λοιπόν με πολλές λέξεις. Τα ποσοστά επιτυχίας στις λέξεις ΜΕΡΑ, ΉΛΙΟΣ, 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ήταν 70% για τα παιδιά που βρήκαν το σωστό γράμμα στην λέξη, 20% για τα παιδιά 
που βρήκαν 2 λέξεις και 10% για τα παιδιά που βρήκαν μια λέξη.  
 
  Την ίδια άσκηση την ξανακάναμε με τις ίδιες λέξεις όπου στο τελικό στάδιο όλα τα παιδιά 
είχαν επιτυχία 100%. Δοκιμάσαμε ξανά και με άλλες λέξεις και μετρήσαμε τα ποσοστά επιτυχίας 
παρατηρώντας  ότι  με  τον  καιρό,  και  μετά  από  εξοικείωση,  τα  παιδιά  ευχάριστα  παίζουν  το 
παιχνίδι της κρεμάλας στον υπολογιστή και τα ποσοστά επιτυχίας του με την πάροδο του χρόνου 
αυξάνονται αισθητά.  
 
  Λόγω  της  δυνατότητας  του  συγκεκριμένου  λογισμικού  ο/η  νηπιαγωγός  μπορεί  να  το 
χειριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης και να το διαμορφώσει. Δηλαδή μπορεί να επιμείνει 
στην άσκηση με την οθόνη όπου το παιδί πρέπει να συνδυάσει γράμματα και να προφέρει τον 
ήχο  της  συλλαβής  ή  να  δώσει  περισσότερη  έμφαση  στο  παιχνίδι  της  κρεμάλας  προσθέτοντας 
όσες  λέξεις  επιθυμεί.  Το  παιχνίδι  της  κρεμάλας  ενδείκνυται  για  όλες  τις  λέξεις,  ακόμα  και  για 
αυτές με πολλά γράμματα και δίφθογγους, και μάλιστα οι δυνατότητες του προγράμματος είναι 
τέτοιες όπου μπορεί να προσθέτει και εικόνες δίπλα από τις λέξεις μπορώντας έτσι το παιδί να 
συνδυάζει την έννοια με την εικόνα.  
 

 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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  Το πρόβλημα της μετάβασης  του νηπίου από  το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο είναι 
τόσο παλαιό όσο και το ίδιο το νηπιαγωγείο. (Κιτσαράς, 1991). Ο ρόλος του/της νηπιαγωγού είναι 
καταλυτικός  καθώς  καλείται  να  δώσει  τα  σωστά  ερεθίσματα  και  να  βάλει  τις  βάσεις  για  την 
σωστή προσαρμογή στην σχολική εκπαίδευση αλλά και στην γενικότερη ανάπτυξή του παιδιού. 
Σπουδαία και σημαντική επομένως η διαδικασία και ο τρόπος που θα χειριστεί την γλωσσική του 
ανάπτυξη.  Πέρα  από  τους  παραδοσιακούς  τρόπους  μάθησης  γλωσσικών  ερεθισμάτων  ο/η 
νηπιαγωγός  σήμερα  έχει  και  ένα  άλλο  σπουδαίο  εργαλείο  στα  χέρια  της  που  προσφέρει  η 
ανάπτυξη  της  τεχνολογίας.  Αυτό  των  γλωσσικών  ερεθισμάτων  μέσο  ηλεκτρονικού  υπολογιστή 
όπου αν χρησιμοποιηθεί σωστά και με την κατάλληλη εκπαιδευτική μεθοδολογία αποτελεί ένα 
επιπρόσθετο τρόπο επίτευξης του σκοπού όπου είναι να κατανοήσουν τα παιδιά των θαυμαστό 
και πλούσιο  κόσμο  των  γραμμάτων  και  των  λέξεων. Με  το  κατάλληλο  εκπαιδευτικό  λογισμικό, 
όπου  ο/η  νηπιαγωγός  θα  μπορεί  να  το  προσαρμόσει  στις  ανάγκες  της  κάθε  τάξης,  μπορεί  να 
δημιουργήσει  εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπου με σταδιακά βήματα  τα παιδιά θα μπορούν 
να βλέπουν λέξεις και να τις αναγνωρίζουν τυπογραφικά αλλά και εννοιολογικά. Μέσα από την 
διαδικασία που παρουσιάσαμε αντιληφθήκαμε ότι: 
 
Τα παιδιά απέκτησαν κίνητρο για μάθηση με τον χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
Η οπτικο‐ακουστική αναπαράσταση των γραμμάτων γίνεται με τον άμεσο χειρισμό των παιδιών, 
συμμετέχουν δηλαδή στην διαδικασία και δεν τους προσφέρεται έτοιμη «τροφή», 
Η κατανόηση των γραμμάτων γίνεται μέσα από μια ενεργητική διαδικασία, προωθείται δηλαδή η 
ενεργή συμμετοχή, 
Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν με τον δικό τους ευέλικτο και επαναλαμβανόμενο 
τρόπο προωθώντας έτσι την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους,  
Με  σταδιακά  βήματα  ανακαλύπτουν  πως  δημιουργείται  μια  λέξη,  με  τον  συνδυασμό  των 
γραμμάτων, η μάθηση λοιπόν σ’ αυτή την δραστηριότητα είναι ανακαλυπτική.  
 
  Αναντίρρητα λοιπόν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει αρωγός 
στο εκπαιδευτικό έργο του/της νηπιαγωγού αρκεί αυτή να είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο 
ώστε να υπηρετεί τις εκπαιδευτικές αξίες και να καλύπτει τις ανάγκες του νηπίου. Έχοντας υπόψη 
ότι μια από τις κύριες ανάγκες και επιθυμίες του είναι η ανακάλυψη και η κατανόηση του κόσμου 
των «μεγάλων»  μια  τέτοια δραστηριότητα μπορεί  να προωθήσει σε αρκετά μεγάλο  βαθμό  την 
ανακαλυπτική μάθηση και να βάλει τις βάσεις για την γλωσσική του ανάπτυξη.  
                                                                                                                                                                                                       
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βενιζέλου, Γ.κ.α. (1991) Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο, Εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα. 
Κογκούλη Ιωάννη, (1991) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Εκδ. Αδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. Έκδοση 
τρίτη. 
Παπαμιχαήλ Ιωάννης, (1994) Η γνωστική εκπαίδευση στην πρώτη σχολική ηλικία, Εκδ. Οδυσσέας, 
Αθήνα.  
Papert, S. (1991).  Νοητικές θύελλες, Εκδ. Οδυσσέας ΕΠΕ, Αθήνα. 
Piaget, J. (1974), To understand is to invent. N.Y.: Basic Books. 
Κιτσαράς Γεώργιος,  (1991) Εισαγωγή στην προσχολική Παιδαγωγική, Εκδ. Παπαζήση, Β’ έκδοση, 
Αθήνα.   
Αρ.  Φύλλου  1376  τ.  Β΄  18‐10‐2001  Άρθρο  6  28.α    ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ  ΕΝΙΑΙΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.  
 
 
 
 



 
 
 

179

 
Διδάσκοντας τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου με υπολογιστικά και δικτυακά εργαλεία 
 
Δρ.  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ:  Υπεύθυνος  επιστημονικής  και  παιδαγωγικής  καθοδήγησης  Δυτικής 
Ελλάδας 
Δρ. ΙΩΣΗΦ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΦΩΚΑΣ: Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης 
 
 
Eισαγωγή 
 
   «Στο  μέλλον,  το  επίπεδο  οικονομικής  και  κοινωνικής  απόδοσης  των  κοινωνιών  θα 
καθορίζεται  όλο  και  περισσότερο  από  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι  πολίτες,  οι  οικονομικές  και 
κοινωνικές δυνάμεις, θα αξιοποιούν το δυναμικό των τεχνολογιών, θα εξασφαλίζουν την άριστη 
ενσωμάτωσή  τους  στην  οικονομία  και  θα  προωθούν  την  ανάπτυξη  μιας  κοινωνίας  βασισμένης 
στη γνώση». (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000).  
 
  Στο  κατώφλι  της  νέας  χιλιετίας  η  εκπαίδευση  φαίνεται  να  προσδιορίζεται  από  νέες 
δυνάμεις. Η έκρηξη της τεχνολογίας, η ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης, η διαπολιτισμικότητα 
των κοινωνιών και η παγκοσμιοποίηση είναι μερικές από τις νέες  ορίζουσες του εκπαιδευτικού 
έργου. 
 
  Οι τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν την τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζονται από ένα 
ξέφρενο ρυθμό δοκιμάζοντας έτσι τα όρια ανταπόκρισης του ατόμου και της κοινωνίας στις νέες 
συνθήκες. 
 
  Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι θεμελιώδεις παραδοχές και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
γνώσης  αμφισβητούνται  .Η  πληροφορία  δεν  είναι  πια  κάτι  το  αφηρημένο  αλλά  ένας 
συγκεκριμένος  πόρος  ,  αναγκαίος  για  τη  δημιουργία  όλων  των  πραγμάτων.  Αντιπροσωπεύει 
συμπυκνωμένη γνώση, στην οποία μπορεί ή δεν μπορεί να υπάρξει πρόσβαση. 
 
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  
 
 
  Η  σημερινή  κοινωνία  είναι  μια  ανοιχτή  ανταγωνιστική  κοινωνία,  μια  «Κοινωνία  της 
Γνώσης», η οποία εξαρτά τις πιο σημαντικές διεργασίες για την ανάπτυξή της από το βαθμό που 
είναι  ικανή να εκμεταλλεύεται  την πληροφορία για  την πρόοδό της  (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας», 2000). Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, είναι πολύ πιθανό οι δεξιότητες 
αναζήτησης,  αξιολόγησης  και  χρησιμοποίησης  της  πληροφορίας  να  αποκτήσουν  μεγαλύτερη 
σημασία από την προσωπική συσσώρευση γνώσεων (Βρύζας, 1990). 
  Γίνεται  έτσι  αντιληπτό  ότι  το  υπάρχον  κλασικό μοντέλο  σχεδιασμού  και  διδασκαλίας  των 
διαφόρων μαθημάτων είναι αποστασιοποιημένο από τις πραγματικές κοινωνικές απαιτήσεις και 
παράλληλα  αδυνατεί  να  αξιοποιήσει  τα  νέα  θεωρητικά  δεδομένα  για  τη  μάθηση  που 
προέρχονται  από  τη  γνωστική  ψυχολογία,  την  τεχνητή  νοημοσύνη  και  τις  διδακτικές  των 
διαφόρων μαθημάτων (Σολομωνίδου, 2000). 
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  Δεδομένου ότι η εκπαίδευση αδυνατεί να αγνοήσει αυτές τις τεχνολογικές  και κοινωνικές 
εξελίξεις,  γιατί  κινδυνεύει  να αποκοπεί από  την  κοινωνία,    προβάλλει  επιτακτικά η ανάγκη  για 
ένα  διδακτικό  μοντέλο  το  οποίο  θα  είναι  συνυφασμένο  με  τη  σύγχρονη  παιδαγωγική  και  την 
κοινωνική πραγματικότητα (Βρύζας, 1990).  
 
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟ / ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
  Υπολογίζεται  ότι  σήμερα  το  60%  των  εργασιών  απαιτούν  δεξιότητες  χειρισμού 
πληροφοριών.Πρέπει  να  τονιστεί  ότι  όταν    μιλάμε  για  εργασίες  πάνω  στην  πληροφορική  δεν 
εννοούμε  μόνο  το  χειρισμό  μηχανημάτων  αλλά  ένα  πλέγμα  ασχολιών  που  σχετίζονται  με  την 
ανάκτηση,  ανάλυση,  και  αξιολόγηση  πληροφοριών.  Το  ζητούμενο  για  την  εκπαίδευση  είναι  ο 
μαθητής: 
 
Να μάθει τρόπους ανεύρεσης πληροφοριών 
Να αναλύει πληροφορίες 
Να αξιολογεί πληροφορίες 
Να σκέφτεται κριτικά 
Να συνθέτει στοιχεία και να βγάζει δικά του συμπεράσματα 
Να εργάζεται ομαδικά 
Να αποκτήσει δεξιότητες για να εκμεταλλευτεί τις νέες επικοινωνιακές δυνατότητες 
 
  Σύμφωνα με έρευνα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Task Force, 1996) η εμπλοκή των Νέων 
Τεχνολογιών απαιτεί μια ουσιαστική μεταβολή της μαθησιακής διαδικασίας και μια καθοριστική 
αλλαγή στάσης και διαφορετικής αντίληψης των πραγμάτων στο οποίο οι διαφοροποιήσεις του 
δασκαλοκεντρικού  μοντέλου  διδασκαλίας  με  το  νέο  διδακτικό‐μαθησιακό  περιβάλλον  είναι 
εμφανείς:  
 
  Ο  μαθητής  καλείται  να  μετατραπεί    σε  ενεργητικό  χρήστη  του  μέσου.  Εργάζεται  με 
περισσότερα  μέσα  (δάσκαλος,  βιβλία,  Η/Υ,  διαδίκτυο)    και  πραγματοποιεί  διαφορετικές 
δραστηριότητες(διαβάζει, γράφει, συζητά, ερευνά, αξιολογεί, κρίνει).  
 
  Ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού,  διαφοροποιείται,  καθώς  είναι  εκείνος  που  με  τη  δική  του 
στάση,  τη  σωστή  οργάνωση  της  διδασκαλίας,  με  την  κατάλληλη  επιμόρφωση  του  πάνω  στη 
σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία, αλλά κυρίως θέτοντας προτεραιότητα στην παιδαγωγική του 
αποστολή,  έχει  τη  δυνατότητα  της  πιο  σωστής  διαχείρισης  της  νέας  μαθησιακής  κατάστασης. 
(Χρονοπούλου  & Γιαννόπουλος ,2001). 
 
Η  ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 
  Σε  παραδοσιακές  μορφές  διδασκαλίες  ο  εκπαιδευτικός  κατά  κανόνα  ανατρέχει  σε 
θεωρητικά  διδακτικά μοντέλα,  βάσει  των  οποίων η  μάθηση διαβιβάζεται  με  μορφή μετωπικής 
διδασκαλίας,  τεστ  και  γραπτών  εξετάσεων.  Παράλληλα,  διαθέτει  περισσότερες  γνώσεις από  το 
μαθητή καθώς και προσωπική αυθεντία  (Kron&Sofos,2000).Αντίθετα οι μαθησιακές διαδικασίες 
κάτω  από  την  εφαρμογή  των  νέων  τεχνολογιών  ταυτίζονται  με  ερευνητικές,  δρασιακές  και  
συμμετοχικές διαδικασίες Learning by Doing.  
 
  O  εκπαιδευτικός  αποφασίζει  να  χρησιμοποιήσει  τις  νέες  τεχνολογίες  προκειμένου  να 
αντλήσει  επίκαιρο πληροφοριακό υλικό  για  την  επεξεργασία  της διδασκόμενης  ενότητας.  Αυτό 
στην  πράξη  σημαίνει  ότι  ο  εκπαιδευτικός  προσδιορίζει  μόνο  το  θέμα  αλλά  δεν  κατέχει  τη 
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διδακτική διαδικασία και το περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, οι μαθητές έχουν να αντιμετωπίσουν μια 
προβληματική κατάσταση καθώς δεν έχουν να διαβάσουν και να αποδώσουν το περιεχόμενο των 
βιβλίων, αλλά να δράσουν ενεργά, προκειμένου να δώσουν λύση στην καινούρια προβληματική 
κατάσταση μέσω ηλεκτρονικής έρευνας.  
 
  Η Μάθηση δεν είναι πια καθοδήγηση αλλά μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με αυθεντικές 
προβληματικές  καταστάσεις,  μια  κατασκευασμένη  μάθηση  η  οποία  διαφέρει  από  το 
προκαθορισμένο μαθησιακό περιβάλλον των σχολικών εγχειριδίων (Kron & Sofos, 2000).  
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
(Αγγελόπουλος et all,2003) 
 
Ένταξη Δραστηριότητας : Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού  
 
Γνωστικό Αντικείμενο : Mαθηματικά‐Στατιστική  
 
Διδακτικές Ενότητες : Απόδοση στατιστικών δεδομένων με Γραφικές Παραστάσεις.  
 
Έννοια και υπολογισμός Μέσου όρου 
 
Ενδεικτικός Χρόνος Δραστηριότητας : Δύο (2)διδακτικές ώρες  
 
Επιδιωκόμενοι Στόχοι : 
 
Οι μαθητές να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με έννοιες της Στατιστικής  
 
Να γνωρίσουν τις δυνατότητες του EXCEL  
 
Να  μάθουν  να  ερμηνεύουν  τις  πληροφορίες  που  παρέχουν  τα  στατιστικά  διαγράμματα.  (Τα 
Μαθηματικά ως εργαλείο) 
Τεχνολογικά Εργαλεία  
 
Θα χρησιμοποιηθεί μια από τις εφαρμογές των Windows, το EXCEL, το οποίο είναι κατάλληλο για 
μελέτη θεμάτων Στατιστικής. 
 
 
 
Φάση προβληματισμού:  
   Ο  δάσκαλος  παρουσιάζει  στους  μαθητές  τους  παρακάτω  βαθμούς  των  αγοριών  από  ένα 
κριτήριο Μαθηματικών: 
 

Βαθμοί Αγοριών στα Μαθηματικά 
6, 7, 8, 7, 8, 9, 5, 6, 10, 6, 7, 7 

 
Τίθεται το ερώτημα‐προβληματισμός: 
‐Θεωρείτε ότι η απόδοση των αγοριών στο κριτήριο των Μαθηματικών ήταν ικανοποιητική; 
 
Φάση της αναδόμησης ιδεών μέσω της έρευνας 
Δραστηριότητα 1η 
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1ο Βήμα: Παρωθούνται οι μαθητές  να μετρήσουν στα πρόχειρά    τους πόσοι μαθητές πήραν 5, 
πόσοι 6,7…10 
 
2ο  Βήμα:  Καλούνται  να  «ανοίξουν»  από  την  επιφάνεια  εργασίας  το  αρχείο  ΒΑΘΜΟΙ  ΤΩΝ 
ΑΓΟΡΙΩΝ(βλέπε παράρτημα)  
 
3ο Βήμα: Συμπληρώνουν με βάση τα στοιχεία της διαλογής τον παρακάτω πίνακα που υπάρχει 
στο αρχείο που επέλεξαν.  
 
 

Βαθμοί Αγοριών  Αριθμός Μαθητών 
5   
…   
…   
…   
…   
Άθροισμα   

 
4ο Βήμα:Γίνεται συζήτηση στα παρακάτω ερωτήματα: 
 
‐Πόσοι μαθητές πήραν βαθμό 6; ( Ο δάσκαλος αναλύει την έννοια της συχνότητας) 
 
‐Ποια είναι η συχνότητα του βαθμού 7; Τι σημαίνει αυτό; 
 
Δραστηριότητα 2η 
 
1ο  Βήμα:Οι  μαθητές  υπολογίζουν  το  άθροισμα  των  βαθμών  με  τη  βοήθεια  του  EXCEL(Βλέπε 
παράρτημα) 
 
2ο Βήμα:Δίνεται η έννοια του Μέσου Όρου και στη συνέχεια υπολογίζεται από τους μαθητές. 
 
Δραστηριότητα 3η 
1ο Βήμα:Ο δάσκαλος παρουσιάζει τους βαθμούς των κοριτσιών : 
 
 
 
2ο Βήμα:Kαλούνται οι μαθητές να επιλέξουν από την επιφάνεια εργασίας το αρχείο  
 
ΒΑΘΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ και να συμπληρώσουν τον υπάρχοντα πίνακα συχνοτήτων. 
 
3ο Βήμα:Υπολογίζουν το Μέσο Όρο των βαθμών των Κοριτσιών. 
Δραστηριότητα 4η 
 
1ο Βήμα:Οι μαθητές ανοίγουν το αρχείο ΕΚΔΡΟΜΗ από την επιφάνεια εργασίας που περιέχει τον 
παρακάτω πίνακα συχνοτήτων. 
 

Προτεινόμενη  Ημέρα  για 
Εκδρομή  

Αριθμός Παιδιών  

Βαθμοί Κοριτσιών 
8, 5, 5, 6, 10, 10, 6, 8, 5, 10 
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Δευτέρα    
Τρίτη    
Τετάρτη    
Πέμπτη    
Παρασκευή    
Άθροισμα   

 
2ο Βήμα: Ένας μαθητής σημειώνει τις προτιμήσεις των  συμμαθητών  του στον πίνακα της τάξης. 
 
3ο  Βήμα:Στηριζόμενοι  στα    στοιχεία  που  συγκεντρώθηκαν,  οι  μαθητές  συμπληρώνουν  τον 
παραπάνω πίνακα συχνοτήτων. 
 
4ο Βήμα:Με τη βοήθεια του ΕXCEL κατασκευάζεται το ραβδόγραμμα του παραπάνω πίνακα. 
 
5ο Βήμα:Γίνεται συζήτηση ‐με βάση το ραβδόγραμμα‐στα παρακάτω ερωτήματα: 
 
‐Ποια μέρα δεν προτιμούν οι μαθητές για εκδρομή; 
 
‐Πόσοι παραπάνω μαθητές προτιμούν τη Δευτέρα από την Πέμπτη; 
 
‐Ποια μέρα η πλειοψηφία των μαθητών επιλέγει για να πάει εκδρομή; 
 
Φάση Αξιολόγησης‐Εφαρμογής  
 
Αναθέτουμε  στους  μαθητές    έρευνα  για  το  ποιο  σπορ  προτιμούν  και  στη  συνέχεια  τους 
παροτρύνουμε  να  κατασκευάσουν  στο  πρόχειρό  τους  Πίνακα  Συχνοτήτων  και  να  τον 
συμπληρώσουν  
 
Να φέρουν ραβδογράμματα από περιοδικά ή εφημερίδες και να τα «ερμηνεύσουν» στην τάξη 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Αγγελόπουλος,  Η  &  Καραγιάννης,  Π  &  Καραντζής,  Ι  &  Φραγκούλης,  Ι  &  Φωκάς,  Ε.  (2003),  Η 
διδασκαλία των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου με Η/Υ. Διδακτικικές εφαρμογές στο πλαίσιο 
του διαθεματικού προγράμματος σπουδών, Αθήνα: Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο 
Βρύζας, Κ, (1990), Μέσα επικοινωνίας και εκπαίδευση, Σύγχρονη Επαίδευση,τ.11,77‐89 
Kron  F  &  Sofos  A.  (2000),Νέα  μέσα  στη  διδασκαλία,  Πρακτικά  2ου  Πανελλήνιου  Συνεδρίου, 
Πάτρα.73‐82 
Σολομωνίδου  Χ.  (2000).,  μάθηση  με  τη  χρήση  υπολογιστή:  Δεδομένα  ερευνών.  Θέματα  στην 
Εκπαίδευση, 1, 175‐100.  
Χρονοπούλου Αγγελική και Γιαννόπουλος Κων/νος (2001).,Διαδίκτυο: Χρήση και χρηστικότητα για 
μια εκπαιδευτική – και όχι μόνο‐ περιήγηση στο διαδίκτυο. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.120, 116‐128  
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Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα πλαίσια της διδακτικής πράξης : Δυνατότητες και προοπτικές. 
 
Κακλαμάνης Θωμάς 
 
Περίληψη 
 
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κριτική αποτίμηση δυνατοτήτων που προσφέρονται 
από το διαδίκτυο και ειδικότερα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για μαθησιακούς σκοπούς υπό 
το  πρίσμα  της    εποικοδομιστικής  (constructivist)  θεώρησης.  Στο  πρώτο  μέρος  γίνεται  κριτική 
παρουσίαση των κυριότερων ρευμάτων των μαθησιακών θεωριών δίνοντας  ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην  εποικοδομιστική  και  κοινωνικο‐πολιτιστική  προσέγγιση  της  γνωστικής  και ψυχοκοινωνικής 
ανάπτυξης των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Αναλύονται συνοπτικά οι βασικές απόψεις και 
οι  εκπαιδευτικές αρχές και  εξετάζεται η επίδραση που έχει η συγκεκριμένη θεωρία στον  τομέα 
της  εκπαιδευτικής  τεχνολογίας  σε  σχέση  με  τις  δυνατότητες  που  προσφέρουν  οι  Η/Υ  στην 
υλοποίηση  εποικοδομιστικών  αντιλήψεων  μάθησης.  Ακολούθως  επισημαίνεται  η  εκπαιδευτική 
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ένα νέο μέσο επικοινωνίας   για τους εκπαιδευτικούς 
και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Γίνεται  αναφορά στους παράγοντες που ευθύνονται για τη 
θετική επίδραση της ένταξης του  στην εκπαιδευτική πράξη και εξετάζεται ο ρόλος του δασκάλου 
και  του μαθητή σε σχέση με  το σύγχρονο αυτό    μέσο  και περιβάλλον μάθησης.  Αναλύονται  τα 
αποτελέσματα  της δυνατότητας  επικοινωνίας συνεργασίας και έκφρασης  μεταξύ των μαθητών 
μέσω  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.  Η  επικοινωνία  με  τον  πολιτισμικά  «άλλο»  καθίσταται 
πλέον εφικτή, αναδεικνύοντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε μια γέφυρα ειρήνης, κατανόησης 
και  δημοκρατικού  διαλόγου.  Εν  κατακλείδι,  η  εισαγωγή  και  ενσωμάτωση  της  πληροφορικής 
τεχνολογίας  στην  εκπαίδευση  αποτελεί  προτεραιότητα  κάθε  σύγχρονης  κοινωνίας  και 
διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.  
 
Εισαγωγή 
 
  Στη  σημερινή  εποχή,  η  τεχνολογία  στον  τομέα  των  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  και  των 
εφαρμογών  τους,  έχει  γνωρίσει  ραγδαία  εξέλιξη.  Η  εξάπλωση  των  υπολογιστικών  και 
διαδικτυακών  τεχνολογιών  σε  όλους  σχεδόν  τους  τομείς  της    ανθρώπινης  δραστηριότητας 
επηρεάζει  σημαντικά  τα  κοινωνικά  δεδομένα  και  διαμορφώνει  νέες  τάσεις.  Διεκδικεί  επίσης  
σημαντική  θέση  και  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης  σε  όλες  της  τις  βαθμίδες.  Το  διαδίκτυο    έχει 
αναχθεί  στο  πλέον  πολυμορφικό,  πλούσιο  σε  περιεχόμενο,  εύχρηστο  και  γρήγορο  μέσο 
ενημέρωσης, σε ένα από τα πιο ελπιδοφόρα και σημαντικά μέσα εκπαίδευσης καθώς και σε έναν 
από τους ευρύτερα χρησιμοποιούμενους τρόπους επικοινωνίας στο δυτικό κόσμο (Steen, Roddy, 
Sheffield, &  Stout,  1995).  Μετά  το  1995  η  είσοδος  του    στα  σχολεία  για  εκπαιδευτική  χρήση 
άρχισε  να  γίνεται  πραγματικότητα  (Schofield  &  Davidson,  2002).  Το  Διαδίκτυο  μπορεί  να 
ενσωματωθεί  σε  μαθήματα  του  δημοτικού  σχολείου    με  διάφορους  τρόπους:  ως  μέσο 
διερεύνησης  και άντλησης πληροφοριών,  (Forsyth 2001), ως μέσο  επικοινωνίας  (Riel 1993), ως 
μέσο παρουσίασης μαθητικών εργασιών (Potts 2000). Στην παρούσα εργασία μας θα εξετάσουμε 
τη δυνατότητα επικοινωνίας που μας παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες και ειδικότερα το διαδίκτυο. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Windatt (2000), «το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές 
από όλο  τον κόσμο να επικοινωνήσουν   με  χαμηλό οικονομικό κόστος,  γρήγορα και αξιόπιστα, 
συνδέοντας  τη  σχολική  τάξη  με  τον  «έξω  κόσμο»  με  ένα  τρόπο  που  μέχρι  τώρα  δεν  ήταν  
δυνατός»  Το  σχολείο  με  αυτό  τον  τρόπο  γίνεται  ένας  ζωντανός  οργανισμός  ,  δεν  είναι 
απομονωμένο αφού με την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου οι αποστάσεις εκμηδενίζονται. 
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Θεωρητικό πλαίσιο: Εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης 
 
  Η  μάθηση  είναι  μια  προσωπική  διαδικασία  και  αποτελεί  συνήθως  προϊόν  εννοιολογικής 
αλλαγής  (Driver  et  al.  2000).  Οι  μαθητές  δέχονται  και  ερμηνεύουν  τις  νέες  πληροφορίες, 
οικοδομούν τις νέες γνώσεις με βάση τις δικές τους ιδέες και νοητικές δομές. H θεωρία μάθησης 
που υποστηρίζει την παραπάνω θέση είναι η θεωρία του  εποικοδομητισμού.  
 
  Η  θεωρία  αυτή  άρχισε  να  καθιερώνεται    στις  αρχές  τις  δεκαετίας  του1970.  Έως  τότε 
επικρατούσε  η  συμπεριφοριστική  αντίληψη  για  τη  μάθηση,  σύμφωνα  με  την  οποία  μια  καλά 
οργανωμένη  διδασκαλία  συνεπάγεται  καλά  μαθησιακά  αποτελέσματα.  Οι  συμπεριφοριστικές 
θεωρίες    συγκροτούν  μια  ιδιαίτερη  σχολή  επιστημονικής  σκέψης  που  εξετάζει  και  μελετά  το 
φαινόμενο της μάθησης. Η σχολή αυτή έχει ως επιστημονικό υπόβαθρο το επιστημολογικό ρεύμα 
του θετικισμού‐ αντικειμενισμού. Σύμφωνα με αυτό , η γνώση υπάρχει αντικειμενικά ανεξάρτητα 
από τη σκέψη και αντίληψη του ατόμου και η μάθηση είναι αποτέλεσμα μεταβίβασης της γνώσης 
από ένα πομπό (τον δάσκαλο) σε ένα δέκτη (τον μαθητή) (Lakoff, 1987). 
 
  Βασικός  άξονας  των  απόψεων  της  συμπεριφοριστικής  σχολής  μάθησης  (με  κυριότερο 
εκπρόσωπο  τον  Skinner)  είναι  η  θέση  ότι  αν  η  επιθυμητή  αντίδραση  του  εκπαιδευόμενου 
ακολουθείται  από  κάποιο  ενισχυτικό  ερέθισμα    ,  η  πιθανότητα  να  επαναληφθεί  η  ίδια 
συμπεριφορά αυξάνεται. Αν αντίθετα μια ορισμένη συμπεριφορά δεν συνοδεύεται από κάποια 
ενίσχυση, παύει σταδιακά να εκδηλώνεται , γίνεται δηλαδή η «απόσβεση»  της (Good & Brophy, 
1990). Οι αντιλήψεις αυτές επηρέασαν για πολλές δεκαετίες  την εκπαιδευτική πραγματικότητα 
στη  χώρα  μας  .  Ακόμη  και  σήμερα  στο  παραδοσιακό  σχολείο  ο  δάσκαλος  είναι  αυτός  που 
μεταδίδει γνώσεις και ο μαθητής είναι ο αποδέκτης τους Είναι μια διαδικασία σύμφωνα με την 
οποία  «ο  δάσκαλος  μιλάει  και  ο  μαθητής  ακούει».  (Riel  &  Fulton,  1998)  .  Όμως  αυτή  η 
προσέγγιση της γνώσης χαρακτηρίζεται αναποτελεσματική και έχει γίνει αντικείμενο κριτικής για 
τις συνέπειες που έχει στη μαθησιακή διαδικασία (Ράπτης, Ράπτη, 2003). 
    
  Τα αποτελέσματα  των ερευνών δεν δικαίωσαν    τις προσδοκίες  των  συμπεριφοριστών και 
έδωσαν το έναυσμα για την επικράτηση ενός νέου μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο ο μαθητής 
έχει ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης.  
 
  Αντίθετα με την παραδοσιακή αντίληψη, που θεωρεί ότι σημαντικό στην εκπαίδευση είναι 
το  πληροφοριακό  περιεχόμενο  της  διδασκαλίας,  αντίληψη  την  οποία  εκφράζει  απόλυτα  η 
συμπεριφοριστική προσέγγιση ο  εποικοδομισμός  (με κυριότερους εκπροσώπους  τον Piaget  τον 
Bruner  και  το  Vygotsky)    ασπάζεται  την  επιστημολογική  θέση  ότι  εξίσου  σημαντική  με  το 
περιεχόμενο,  αν  όχι  σημαντικότερη,  είναι  η  διαδικασία  της  διδασκαλίας  μέσα  από  την  οποία 
αποκτάται η γνώση. Η μάθηση δε γίνεται μέσω μεταφοράς γνώσης, η οποία κυρίως βασίζεται στη 
μετωπική  διδασκαλία  και  το  διδασκαλικό  μονόλογο.    Σύμφωνα  με  την  προσέγγιση  αυτή  «η 
μάθηση  δεν  αποκτιέται,  ούτε  μεταβιβάζεται,    όπως  τα  διάφορα  αντικείμενα  αλλά 
κατασκευάζεται  μόνον με την ενεργό γνωστική συμμετοχή των ίδιων των υποκειμένων μέσα από 
την  αλληλεπίδραση  τους  με  το  κοινωνικό  τους  περιβάλλον»  (Ράπτης,  Ράπτη,  2003).  Ο 
εποικοδομισμός  δίνει  έμφαση  στην  επικοινωνία,  στο  διάλογο,  στη  συνεργασία,  στην    ποικιλία 
αυθεντικών δραστηριοτήτων. 
 
  Η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία προσωπικής οικοδόμησης και όχι αφομοίωσης 
της γνώσης  (Cunningham & Duffy 1996).«Οι εμφορούμενοι από το πνεύμα του εποικοδομισμού 
υποθέτουν  ότι  ο  άνθρωπος    δεν  είναι  παθητικός  δέκτης  «αντικειμενικών»  γνώσεων  μιας 
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«αντικειμενικής»  πραγματικότητας  και  ενός  μοναδικού  τρόπου  ερμηνείας  αυτής  της 
πραγματικότητας.» (Μακράκης 2000). 
 
  Αυτές οι απόψεις για τη μάθηση επηρεάζουν και το χαρακτήρα της διδασκαλίας καθώς και 
το  ρόλο  του  δασκάλου.  Ο  ρόλος  αυτός  εστιάζει  περισσότερο  στην  αλληλεπίδραση  με  τους 
μαθητές/  εκπαιδευόμενους  και  στις  διαδικασίες  διαχείρισης  συνεργατικών  δραστηριοτήτων.  Ο 
δάσκαλος    συμμετέχει  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  ως  διαμεσολαβητής  ,    διευκολυντής  , 
οργανωτής  και  ενορχηστρωτής των μαθησιακών καταστάσεων. Ο μαθητής αποτελεί το κεντρικό 
σημείο  της  διδακτικής  διαδικασίας,  η  θέση  και  οι  αρμοδιότητες  του  δασκάλου 
επαναπροσδιορίζονται  και μεταβάλλονται  (Savery & Duffy 1995). Ο ρόλος  του διδάσκοντα   δεν 
είναι  να  μεταδώσει  γνώσεις  αλλά  να  δημιουργήσει  το  κατάλληλο  μαθησιακό  περιβάλλον,  να 
προσφέρει τις κατάλληλες εμπειρίες ώστε να αναδειχθούν η δημιουργικότητα  , η φαντασία και 
οι ιδέες των μαθητών.   
 
Σύμφωνα    με  τους  Brooks,  M.  &  Brooks  ο  δάσκαλος  που  υιοθετεί  την  εποικοδομιστική 
προσέγγιση της γνώσης: 
 
Ενθαρρύνει και αποδέχεται τη μαθητική αυτονομία και πρωτοβουλία. 
 
Χρησιμοποιεί πρωτογενές υλικό και δεδομένα πληροφοριών. 
 
Προσεγγίζει  σε  συνεργασία με  τους  μαθητές  το  γνωστικό αντικείμενο παροτρύνοντας    τους  να 
«ταξινομήσουν» , «αναλύσουν» , «προβλέψουν» και να «δημιουργήσουν» το μαθησιακό υλικό. 
 
Ενθαρρύνει την επικοινωνία και το διάλογο των μαθητών. 
 
Ενθαρρύνει την ανακαλυπτική μάθηση θέτοντάς τους «ανοιχτές» ερωτήσεις  και παροτρύνοντας 
τους να κάνουν το ίδιο και αυτά.  
 
Επεξεργάζεται με ολόκληρη την  τάξη  τις αρχικές απαντήσεις  των μαθητών στα ερωτήματα που 
έχουν τεθεί . 
 
Εμπλέκει  τους  μαθητές  του  σε  δραστηριότητες  που  μπορεί  να  έρθουν  σε  σύγκρουση  με 
προηγούμενες αντιλήψεις τους καθοδηγώντας τους στην ανακάλυψη της γνώσης. 
 
Δίνει  στους  μαθητές  του  τον  απαραίτητο  χρόνο  που  χρειάζονται  για  να  απαντήσουν  στις 
ερωτήσεις του. 
Παρέχει χρόνο στους μαθητές του για να οικοδομήσουν συνεργατικές σχέσεις μεταξύ τους. 
 
Αξιοποιεί τη φυσική  μαθητική  περιέργεια καθοδηγώντας τους στη συστηματική έρευνα και την 
αναζήτηση πληροφοριών ως τρόπο προσέγγιση της γνώσης. 
 
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως επικοινωνιακό εργαλείο στη σχολική τάξη. 
 
  Ο  Παγκόσμιος  Ιστός  παρέχει  διάφορες  υπηρεσίες  για  επικοινωνία. Ο  Relan  and  Gillani 
(1997)  αναφέρουν  ότι  το  διαδίκτυο  έχει  τη  δυνατότητα  να  αξιοποιηθεί  στο  χώρο  της  σχολικής 
τάξης υποστηρίζοντας εποικοδομιστικά και συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης γιατί: 
 
  Παρέχει μια μεγάλη ποικιλία πηγών «πραγματικής»  πληροφόρησης. 
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Προσφέρει πολλές δυνατότητες επικοινωνίας των μαθητών  όπου μπορούν να συνεργαστούν , να 
συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες. 
Είναι  ένα  παγκόσμιο  μέσο  μέσα  από  το  οποίο  οι  μαθητές  μπορούν  να  εκφράσουν  τη 
δημιουργικότητα και να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους. 
Είναι  ένα  μέσο  ιδανικό  για  ανάπτυξη  προσομοιώσεων,  διαμαθητικών  και  συνεργατικών 
δραστηριοτήτων. 
    
  Η  πιο  απλή  και  πιο  διαδεδομένη  μορφή    είναι  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (e‐mail)  το 
οποίο      μπορεί  να  διευκολύνει  την  επικοινωνία  μεταξύ    μαθητών  με  τη  δημιουργία  μιας 
αμφίδρομης ασύγχρονης  γραμμής  επικοινωνίας Romiszowski& Haas(1989) Η  έρευνα έχει δείξει 
ότι  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  είναι  ένα  χρήσιμο  εργαλείο  που  μπορεί  να  συμβάλλει  στην 
επικοινωνία μαθητών από διαφορετικά μέρη  του  κόσμου  (Poling 1994). Μαθητές από σχολεία 
απομακρυσμένων  ή  αστικών  περιοχών  μπορούν  να  επικοινωνήσουν  γρήγορα  και  φθηνά  ,  να 
ανταλλάξουν απόψεις ,εμπειρίες, έντυπο ή ψηφιακό (εικόνες – ήχος ) υλικό έχοντας απέναντι του 
ένα πραγματικό «ακροατήριο» (Warschauer, 1995). Έχει αποδειχθεί ότι όταν οι μαθητές γράφουν 
για  ένα  πραγματικό  «ακροατήριο»    τότε  έχουν  αυξημένα  κίνητρα  να  διατυπώσουν  γραπτά  τις 
ιδέες τους και τα αποτελέσματα της εργασίας τους είναι αρτιότερα( Cohen and Riel 1989). Ακόμη 
με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα παιδιά  μπορούν να επικοινωνήσουν με ειδικούς 
από διάφορους  τομείς  της  κοινωνικής  και  πολιτιστικής  ζωής  του  τόπου μας,  όπως με  πολιτικά 
πρόσωπα  ,  καλλιτέχνες  ,  επιστήμονες  κ.τ.λ.  «Με  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  είναι  δυνατή  η 
επικοινωνία  των μαθητών με ποικίλους φορείς  ,  ειδικούς  και  οργανώσεις  .  Δημιουργούνται  με 
αυτό  τον  τρόπο  αυθεντικές  περιστάσεις  επικοινωνίας  για  παραγωγή  προφορικού  ή  γραπτού 
λόγου  πως  ακριβώς  συμβαίνει  και  κατά  τη  δημιουργία  εργασιών    για  δημοσίευση  στο 
διαδίκτυο.» 
    
  Η ηλεκτρονική αλληλογραφία όμως μπορεί να γίνει ένα αποτελεσματικό εργαλείο και για το 
δάσκαλο.  Η    χρήση  της  στο  χώρο  του  σχολείου    για  επικοινωνία  με  διοικητικούς  φορείς  της 
εκπαίδευσης, με συναδέλφους από ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό  , έχει τη δυνατότητα 
να κάνει το έργο του πιο εύκολο και αποτελεσματικό. Οι εκπαιδευτικοί  μπορούν να συζητούν για 
τη  δουλειά  τους,  τις  προκλήσεις  και  τις  δυσκολίες    που  αντιμετωπίζουν,  να  ανταλλάσσουν 
εμπειρίες και να αλληλοϋποστηρίζονται. 
 
  Στόχος  της δραστηριότητας που θα περιγράψουμε   είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων  των 
μαθητών  στη  χρήση  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  η  καλλιέργεια  της  κριτικής  σκέψης,  της 
συλλογικής προσπάθειας και της δημιουργικότητας. Καλλιεργείται  η ικανότητα των μαθητών στη 
γραφή και   την   ανάγνωση κειμένων που έχουν δημιουργήσει μόνοι  τους. Επιπλέον στην εποχή 
μας, την εποχή της  πληροφορικής, ο γραπτός λόγος αποτελεί το  κυριότερο  μέσο  αποθήκευσης,  
διακίνησης    και      πρόσληψης  των  πληροφοριών  (Ράπτης,  Ράπτη,  2003).  Συνάμα  οι  μαθητές 
μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους μαθητές που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό 
περιβάλλον  με  σκοπό  τη  γνωριμία  και  ανταλλαγή    μέσω  της  επικοινωνίας  αυτής  πολιτισμικών 
στοιχείων ((Baugh & Baugh 1997 ). 
 
  Πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα ο δάσκαλος εξηγεί, χρησιμοποιώντας παραδείγματα  από 
την  καθημερινή  ζωή,  στους  μαθητές    τι  ακριβώς  είναι  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  και  ποιες 
διαφορές έχει από το παραδοσιακό ταχυδρομείο. Οι μαθητές  ανακαλύπτουν και συζητούν με το 
δάσκαλο τους για τα πλεονεκτήματα της νέας αυτής μορφής επικοινωνίας και χρησιμοποιώντας 
τον υπολογιστή της τάξης τους έρχονται σε μια πρώτη επαφή με ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Η εξοικείωση των παιδιών  με τη χρήση ενός τέτοιου προγράμματος επικοινωνίας 
μπορεί να γίνει σταδιακά μέσα από τη συχνή χρήση του μέσα στη σχολική τάξη. Το ηλεκτρονικό 
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ταχυδρομείο  (e‐mail)  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  προσφέροντας  στους  μαθητές  ευκαιρία  για 
αυθεντική  επικοινωνία  με  μαθητές  άλλων  σχολείων  της  Ελλάδας    ή  του  εξωτερικού,  με  μικρό 
οικονομικό κόστος , εύκολα και γρήγορα (Meij et all 2002).  
Επικοινωνία  με  άλλες  τάξεις  στην  Ελλάδα  ή  και  στο  Εξωτερικό  μέσω  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου(e‐mail project). 
 
α) Επικοινωνία με τάξεις από την Ελλάδα ή ελληνικά σχολεία της Κύπρου και του εξωτερικού . 
Η  γλώσσα  επικοινωνίας  σε  αυτή  τη  δραστηριότητα  είναι  η  ελληνική.    Οι    περισσότερες 
ιστοσελίδες  των  ελληνικών    σχολείων    που  έχουν  παρουσία  στο  διαδίκτυο  περιέχουν  και  τις 
διευθύνσεις του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Ο δάσκαλος ενθαρρύνει τους μαθητές του να 
συντάξουν  επιστολές και να τις αποστείλουν ηλεκτρονικά σε  σχολεία από διαφορετικά μέρη της 
πατρίδας μας . Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα αναλαμβάνει  την 
επικοινωνία  με    διαφορετικό  γεωγραφικό  διαμέρισμα  της  χώρας  μας.  Τα  πρώτα  μηνύματα  θα 
πρέπει να έχουν ως στόχο τη γνωριμία των παιδιών που επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι μαθητές 
μπορούν  να  αναφέρουν  στοιχεία  για  τον  τόπο  που  κατοικούν  ,για  το  σχολείο  τους  ,  τα 
ενδιαφέροντα  τους  ,  τις  προτιμήσεις  τους  κ.τ.λ.  Ακόμη  μπορούν  να  ανταλλάξουν  ζωγραφιές  , 
φωτογραφίες  ,  παιδικά  τραγούδια  και  οτιδήποτε  άλλο  υλικό  είναι  σε  ηλεκτρονική  μορφή.  Οι 
μαρτυρίες και οι πληροφορίες που μεταδίδονται μεταξύ συνεργαζόμενων τάξεων ενεργοποιούν 
τους μαθητές διαφορετικά απ’ ό,τι τα βιβλία ή οι διαλέξεις του διδάσκοντα  (Δημητρακοπούλου 
1999). 
  Στη  συνέχεια  οι  μαθητές  των  δύο  ή  παραπάνω  τάξεων  που  επικοινωνούν    μπορούν  να 
ασχοληθούν  με  την  καθοδήγηση  των  δασκάλων  τους  με  πιο  συγκεκριμένα  θέματα  και  να 
συνεργαστούν για ένα κοινό σκοπό. Τέτοια θέματα μπορεί να είναι: 
1)  Η  ανάγνωση    του  ίδιου    παιδικού  βιβλίου  από  τους  μαθητές  ,  ο  σχολιασμός  του  και  η 
ανταλλαγή εντυπώσεων για αυτό. 
2)  Η  δημιουργία  από  κοινού  μιας  φανταστικής  ιστορίας.  Μια  ομάδα  παιδιών  ενός  σχολείου 
ξεκινά να γράφει μια φανταστική  ιστορία και οι άλλες ομάδες  των  τάξεων τη συνεχίζουν με  τη 
σειρά μέχρι να την τελειώσουν. Παρακάτω παραθέτουμε ένα παράδειγμα: 
 
Η ιστορία ενός κουτιού από αλουμίνιο 
 
        « Γεια σας. Είμαι ένα κουτί από αλουμίνιο .Ξέρετε σαν αυτά τα κουτιά που βάζουν μέσα τα 
αναψυκτικά  που  πίνετε  ;  Ε  ,  ένα  τέτοιο  είμαι  και  εγώ  .  Θα  μου  πείτε  τώρα  μιλάνε  τα  άψυχα 
κουτιά ; Δεν ξέρω τα άλλα κουτιά τι κάνουν, εγώ πάντως μιλάω και παραμιλάω. 
 
          Γεννήθηκα σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε πολλά κουτιά σαν εμένα. Όλα ίδια. Εγώ φυσικά 
ήμουν το πιο έξυπνο , δεν ξέρω γιατί , ρωτήστε τη μαμά μου. Ύστερα κάτι περίεργοι άνθρωποι με 
έβαψαν  κόκκινο  και  ούτε  καν  με  ρώτησαν  αν  μου  αρέσει  αυτό  το  χρώμα  .Έγραψαν  και  κάτι 
περίεργα  γράμματα  επάνω  μου.  Μην  με  ρωτήσετε  τι  ,  είμαι  πολύ  μικρό  ακόμη  για  να  πάω 
σχολείο.  Με  γέμισαν  με  ένα  μαύρο  υγρό  που  είχε  μέσα  ανθρακικό.  Δεν  κάναμε  και  άσχημη 
παρέα με το φίλο μου  , κάπα κόλα μου είπε ότι τον έλεγαν και ήταν πολύ γλυκός. Ένα φορτηγό 
μας έφερε μαζί με τα αδέρφια μου σε ένα περίπτερο .Μας ξεφόρτωσαν και μετά από λίγη ώρα ο 
περιπτεράς μας έβαλε στο ψυγείο . Καλά δεν τον συμπάθησα εγώ από την πρώτη στιγμή που τον 
είδα.  Το  τι  κρύο  είχε  εκεί  μέσα  φίλοι  μου  δεν  λέγεται.  Στο  τσακ  το  γλίτωσα  το  κρυολόγημα. 
Ευτυχώς μετά από λίγο ήρθε ένας πιτσιρίκος με πήρε από το ψυγείο , κάτι έδωσε στον περιπτερά 
και φύγαμε. Ωραία είπα μας έσωσε ο μικρός. Ώρα για βόλτα. 
 
          Πριν όμως προλάβω να τελειώσω την κουβέντα μου ,το παιδί με ανοίγει και γκλουκ‐γκλουκ 
καταπίνει το φίλο μου, τον κάπα κόλα. Σα να μην έφτανε αυτό όταν τελείωσε μου δίνει μια και με 
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πετάει στην άκρη του δρόμου. Χάθηκαν φίλε μου τα καλάθια ; του φώναξα αλλά έκανε πως δε με 
άκουσε και συνέχισε το δρόμο του. 
          
   Έτσι έμεινα μόνο στην άκρη του δρόμου με κίνδυνο να με πατήσει και κανένα αμάξι. Εκεί 
που καθόμουν εμφανίστηκε ....» 
 
           3) Ήθη και έθιμα του τόπου τους. Οι μαθητές ανταλλάσσουν μηνύματα με το  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  και  περιγράφουν  τα  ήθη  και  τα  έθιμα  του  τόπου  τους  ,(  τα  Χριστούγεννα  ,  τις 
Απόκριες  ,  το  Πάσχα  ,  ένα  παραδοσιακό  γάμο  κ.τ.λ.)  .Με  αυτό  τον  τρόπο  οι  μικροί  μαθητές 
έρχονται  σε  επαφή με  το  λαϊκό  πολιτισμό,  εντοπίζουν  ομοιότητες  και  διαφορές,  γνωρίζουν  τις 
συνήθειες και παραδόσεις από ολόκληρη τη χώρα μας.   
 
  4)  Ομαδικά  παραδοσιακά  παιχνίδια.  Οι  μαθητές  μπορούν  να  στείλουν  μέσω                    του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  , περιγραφές από παιχνίδια που γνωρίζουν  και που παίζονται στον 
τόπο τους. 
 
  5)  Γνωριμία  με  τον  τόπο  μας.  Οι  μαθητές  ανταλλάσσουν    κείμενα  που  αναφέρονται  στο 
τόπο  που  ζουν  ,  την  τοπική  ιστορία  ,τα  μνημεία  της  περιοχής,  την  τοπική  κουζίνα.  Τα  κείμενα 
αυτά  μπορούν    να  συνοδεύονται  με    χαρακτηριστικές    φωτογραφίες  που  τα  παιδιά  αφού  τις 
μετατρέψουν σε ψηφιακή μορφή με το σαρωτή  (scanner)   και τις συμπιέσουν με το κατάλληλο 
πρόγραμμα για να τις αποστέλλουν  ως συνημμένο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 
  6)Τοπικά  προβλήματα  .Οι  μαθητές  ανταλλάσσουν  κείμενα  και  φωτογραφίες  που 
αναφέρονται  σε  τοπικά  προβλήματα  (περιβάλλον  ,  έλλειψη  ελεύθερων  χώρων  ,  κτιριακή 
υποδομή του σχολείου κ.τ.λ. ) που τους απασχολούν. Με αυτή τη δραστηριότητα ανακαλύπτουν 
ότι τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κοινά και μπορούν να συνεργαστούν 
για να προτείνουν λύσεις στους αρμόδιους φορείς για την επίλυση τους. 
 
  7)Ψυχαγωγία .Τα παιδιά ανταλλάσσουν χιουμοριστικά κείμενα , ανέκδοτα , γελοιογραφίες , 
οδηγίες  κατασκευών,  διασκεδαστικά  πειράματα  φυσικής  ,  παζλ  και  παιχνίδια  μνήμης  σε 
ηλεκτρονική μορφή. 
 
  8)  Συνεργασία  και αλληλοβοήθεια. Οι μαθητές συνεργάζονται  για μια  κοινή  εργασία που 
έχουν αναλάβει πχ. στα πλαίσια του προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  , Αγωγής 
Υγείας κ.τ.λ , ανταλλάσσουν ιδέες , διατυπώνουν ερωτήσεις, συγκεντρώνουν υλικό στηρίζοντας η 
μία τάξη την προσπάθεια της άλλης. 
 
  Ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε ότι θα είναι η επικοινωνία με Δημοτικά σχολεία της Κύπρου 
και με τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
και  να  επεξεργαστούν  θέματα  όπως  η  κατοχή  στην  Κύπρο,  η  μετανάστευση  ,  η  ελληνική 
ομογένεια κ.τ.λ. 
 
   Τα παιδιά  δεν  είναι απαραίτητο  να συντάσσουν   online  τα μηνύματά  τους. Μπορούν  να 
χρησιμοποιούν έναν επεξεργαστή κειμένου και όταν ολοκληρώσουν τη σύνταξη, να αντιγράψουν 
τα  κείμενά  τους  στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.  Οι  επεξεργαστές  κειμένου  (word 
processors)  είναι  λογισμικό  διαμόρφωσης  και  δημιουργίας  εγγράφων.  Ο  χρήστης  έχει  τη 
δυνατότητα  να  καθορίσει  τη  μορφή  του  κειμένου,  τον  τρόπο  παρουσίασης  και  εκτύπωσης,  να 
παρέμβει  προσθέτοντας  διαφορετικής  μορφής  αρχεία.  Ο  μαθητής  είναι  υπεύθυνος  για  τη 
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σύνταξη  και  παρουσίαση  του  κειμένου  του  και  μπορεί  να  ασκηθεί  στη  δόμηση  αισθητικά, 
νοηματικά, συντακτικά και ορθογραφικά άρτιων κειμένων (Μικρόπουλος 2000). 
 
  Ο ρόλος του δασκάλου σε αυτή τη δραστηριότητα είναι αυτός που πρέπει να συντονίσει  , 
να ενθαρρύνει  και  να καθοδηγήσει  τις ομάδες  των μαθητών,  να θέτει  ερωτήματα και  να λύνει 
προβλήματα  που  τυχόν  προκύψουν.  Ο  δάσκαλος  παρακολουθεί  το  έργο  της  ομάδας  και 
προσφέρει βοήθεια, καθοδήγηση και ενισχύσεις. Προσέχει αν και οι μαθητές συμμετέχουν στην 
εργασία.  Μεγάλη  σημασία    για  την  επιτυχία  την  δραστηριότητας  που  εξετάζουμε  είναι  και  η 
συχνή  επικοινωνία  των  δασκάλων  των  τάξεων  ώστε  να  υπάρχει  μια  στενή  συνεργασία  και 
ενημέρωση  για  τους  διδακτικούς  σκοπούς  που  εξυπηρετεί  κάθε  δραστηριότητα  που 
εφαρμόζεται.  
    
β) Επικοινωνία με  σχολεία του εξωτερικού. 
 
  Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή τη δραστηριότητα είναι ο δάσκαλος της τάξης να γνωρίζει 
καλά την αγγλική γλώσσα. Οι μαθητές  των δύο μεγαλύτερων τάξεων πιστεύουμε ότι έχουν  την 
ικανότητα να επικοινωνήσουν στοιχειωδώς στην παραπάνω γλώσσα.  Σε περίπτωση που η  τάξη 
συναντήσει  δυσκολίες  στη  σύνταξη  ή  την  ανάγνωση  των  μηνυμάτων  ,η  βοήθεια  από  τον 
εκπαιδευτικό  της  Αγγλικής  γλώσσας  του  σχολείου  μπορεί  να  είναι  πολύτιμη.  Άλλωστε  η  
ανταλλαγή  μηνυμάτων  με  παιδιά  άλλων  χωρών  βελτιώνει  και  τις  γνώσεις  των  παιδιών  όσον 
αφορά την κοινή ξένη γλώσσα επικοινωνίας(Bradsher 1996). 
   
  Η συνεργασία του δασκάλου της τάξης με τον δάσκαλο ή τους δασκάλους των σχολείων των 
ξένων  χωρών  είναι  και  σε  αυτή  την  περίπτωση  απαραίτητη  .  Οι  εκπαιδευτικοί  για  να 
υλοποιήσουν με επιτυχία τη δραστηριότητα που εξετάζουμε θα πρέπει να συνεργαστούν για να 
λύσουν  μια  σειρά  προβλημάτων  όπως  τη  διαφορά  των  εκπαιδευτικών  συστημάτων  και 
προγραμμάτων των συνεργαζόμενων σχολείων  ,τη διαφορά ώρας λειτουργίας των σχολείων, τις 
πολιτιστικές  διαφορές  και  τα  γλωσσικά  εμπόδια  που  τυχόν  θα  προκύψουν.  Εδώ  θα  πρέπει  να 
σημειώσουμε  ότι  τα  προγράμματα  επικοινωνίας  μεταξύ  σχολείων  μέσω  ηλεκτρονικού 
υπολογιστή  για  να  έχουν  επιτυχία  και  να  είναι  αποτελεσματικά  θα  πρέπει  να  είναι  πολύ 
προσεκτικά σχεδιασμένα από το δάσκαλο και να είναι ενταγμένα στους στόχους που έχει θέσει 
το αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε τάξης (Harris 1995) . 
   
  Η σχολική τάξη σε συνεργασία με τις αντίστοιχες τάξεις σχολείων του εξωτερικού μπορεί να 
έχει  επικοινωνία  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και  να  ασχοληθεί  από  κοινού  με  θέματα 
όπως: 
 
Χριστουγεννιάτικα έθιμα και παραδόσεις. 
Ζωγραφική και ανταλλαγή ευχετήριων καρτών. 
Αγαπημένες  δραστηριότητες  των  παιδιών  (παιχνίδια  ,  ελεύθερος  χρόνος,  τηλεοπτικά 
προγράμματα , βιβλία, κόμικς). 
Ζωγραφιές από τόπο κατοικίας , το σπίτι τους , το σχολείο τους κ.τ.λ. 
Δημιουργία παιδικών ιστοριών και ποιημάτων. 
Περιγραφή των καιρικών συνθηκών που επικρατούν μια συγκεκριμένη ημέρα. 
Περιγραφή της τοπικής κουζίνας. 
 
  Υπάρχουν  δικτυακοί  τόποι  στον  παγκόσμιο  ιστό  όπου  μπορούν  να  δημοσιεύσουν    το 
προτεινόμενο  θέμα  και  να  αναζητήσουν  συνεργασία  με  σχολεία  από  ολόκληρο  τον  κόσμο.  Οι 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι:   
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International Education and Resource Network:  
http://www.iearn.org/projects/index.html    
Intercultural e‐mail classroom connection:  
http://www.iecc.org/ 
Center for improved engineering & scince education : 
http://k12science.ati.stevens‐tech.edu/collabprojs.html  
Globalschoolhouse:      
http://www.globalschoolnet.org/gsh/  
 
Επίλογος 
 
  Με  την  επικοινωνία  της  σχολικής  τάξης  με  μιαν  αντίστοιχη  του  εξωτερικού  δίνεται  η  
ευκαιρία  για συνεργασία μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων με άλλα σχολεία σε ολόκληρο 
τον  κόσμο  που  συμμετέχουν  στο  ίδιο  πρόγραμμα.  Η  τεχvoλoγία  της  τηλεματικής  πρoσφέρει 
πλήθoς  δυvατoτήτωv,  ιδιαίτερα  όσov  αφoρά  στηv  καταvόηση  τωv  εθvικώv,  γλωσσικώv  και 
πoλιτιστικώv  διαφoρώv  μεταξύ  τωv  λαώv  και  τηv  πρoαγωγή  τωv  συvεκτικώv  ιστoρικώv  και 
πoλιτιστικώv στoιχείωv πoυ τoυς εvώvoυv(Harris et all 1996).   
   
   Η  επικοινωνία  μεταξύ  των  μαθητών  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e‐mail  )  ,η 
συνεργασία  και η  ανταλλαγή απόψεων  και εμπειριών μεταξύ τους  βοηθά στην κατανόηση των 
ιδιαιτεροτήτων  κάθε  λαού.  Έτσι  επιτυγχάνεται  η  γνωριμία  με  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  και  τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς την κουλτούρα και τον τρόπο διδασκαλίας του κάθε σχολείου, 
καθώς και η προώθηση της βελτίωσης της γνώσης σε διάφορα θέματα κυρίως πολιτισμικά.  
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Εκπαιδευτικό Λογισμικό ‘Πανίδα της Κύπρου’. Μια Εναλλακτική Παιδαγωγική Παρέμβαση 
 
Χαμπιαούρης  Κώστας,  Βοηθός  Διευθυντής,  Περιφερειακό  Δημοτικό  Σχολείο  Καλού  Χωριού 
Λεμεσού,  Υποψήφιος  Διδάκτορας,  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  Παιδαγωγικό  Τμήμα  Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Λεμεσός, Κύπρος 
Ράπτη  Αθανασία,  Εντεταλμένη  Λέκτορας  (Ν.  407),  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  Παιδαγωγικό  Τμήμα 
Δ.Ε, Αθήνα, Ελλάδα 
Ράπτης  Αριστοτέλης,  Καθηγητής,  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  Παιδαγωγικό  Τμήμα  Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ,Αθήνα, Ελλάδα 
Γεωργίου Ιωάννης, Βοηθός Διευθυντής, Δημοτικό Σχολείο Ιαματικής, Λεμεσός, Κύπρος 
Χαραλάμπους Αίμιλη, Δασκάλα, ΙΘ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Αγίας Φύλαξης, Λεμεσός, Κύπρος 
Μασσού Φωτεινή, Δασκάλα, Λεμεσός, Κύπρος 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
 
  Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  «Πανίδα  της  Κύπρου:  Μια  εναλλακτική  παιδαγωγική 
παρέμβαση»  ετοίμασε  ομάδα  δασκάλων  από  την  Κύπρο,  στα  πλαίσια  του  επιμορφωτικού 
προγράμματος  τεχνολογικής  και  παιδαγωγικής  κατάρτισης  για  την  αξιοποίηση  των  νέων 
τεχνολογιών  στην  εκπαίδευση,  με  την  επωνυμία «Τα Μήλα  των  Εσπερίδων»,  την  επιστημονική 
ευθύνη  του  οποίου  είχε  το  Εργαστήριο  Πληροφορικής  στην  Εκπαίδευση  του  Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Με την ομάδα των εκπαιδευτικών 
συνεργάστηκαν  και  επιστήμονες  που  ασχολούνται  με  την  κυπριακή  πανίδα  (Τμήμα Αλιείας  και 
Θαλασσίων Ερευνών,  Τμήμα Δασών,  Ταμείο Θήρας)  καθώς επίσης και άλλοι,  τεχνικοί.    Σε αυτή 
την εργασία παρουσιάζονται οι ενότητες που συνθέτουν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό 
και γίνεται αναφορά σε δραστηριότητες που περιλαμβάνει. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:  
διαθεματική  προσέγγιση,  συνεργατικό  περιβάλλον,  κοινωνικός  εποικοδομισμός,  υπερκείμενα, 
υπερμέσα 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 
  Το  λογισμικό  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  κατασκευή  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού 
«Πανίδα  της  Κύπρου»  είναι  το  «Multimedia  Builder».  Πρόκειται  για  ένα  ανοιχτό  «συγγραφικό 
πακέτο» κατασκευής υπερμεσικών εφαρμογών,  το οποίο προσφέρεται για εκπαιδευτική χρήση, 
αφού δίνει τη δυνατότητα σταδιακής κατασκευής σύγχρονου διδακτικού υλικού, όπου μπορούν 
να  συνυπάρχουν  πολλά  επικοινωνιακά  μέσα  (γραπτός  λόγος,  εικόνα,  ήχος,  κίνηση,  βίντεο, 
ηλεκτρονική επικοινωνία με άλλους κτλ), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους.  Εκτός από τα θετικά 
στοιχεία που μπορεί  να  χαρακτηρίζουν  ένα  καλό  λογισμικό αυτής  της  κατηγορίας,  παρέχει  επί 
πλέον  τη δυνατότητα συμμετοχής  των μαθητών στην κατασκευή  του εκπαιδευτικού υλικού και 
επιτρέπει την ενσωμάτωση σε αυτό και άλλων ανοιχτών εργαλείων, που ευνοούν την εφαρμογή 
του εποικοδομισμού στη σύγχρονη σχολική τάξη (Ράπτης και Ράπτη 2004β:278).   
 
  Ο  Κόμης  (1996:77)  επισημαίνει  πως  η  έννοια  της  πλοήγησης  συνιστά  την  κυρίαρχη  ιδέα 
χρήσης ενός υπερκείμενου ή υπερμέσου.   Ο χρήστης καλείται να εξερευνήσει, να «ξεφυλλίσει», 
με  λίγα  λόγια  να  πλοηγηθεί  μέσα  στις  προτεινόμενες  από  το  μέσο  πληροφορίες  από  διάφορα 
σημεία  πρόσβασης,  με  ελεύθερη  επιλογή  του.    Η  προσέγγιση  αυτή  χαρακτηρίζεται  από  δύο 
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ενδιαφέρουσες διαστάσεις: α) την ποικιλία δυνατών δρομολογίων, που μπορεί να ακολουθήσει ο 
μαθητευόμενος,  για  να  εμβαθύνει  σε  σημεία  που  επιθυμεί,  να  προχωρήσει  γρηγορότερα  στα 
επόμενα  και  να  αποκτήσει  πληροφορίες  που  του  είναι  απαραίτητες  για  τη  συνέχιση  της 
πλοήγησης  και  β)  την  ελευθερία  διαδρομής  από  το  μαθητευόμενο  και  τον  έλεγχο  που  ασκεί, 
αφού  έχει  τη  δυνατότητα  να  αποφασίζει  ο  ίδιος  πώς  θα  κινηθεί  αφού  μπορεί  να  ελέγχει  τις 
γνώσεις  του μέσω ενός συστήματος,  που  του  επιτρέπει  να  καθορίζει ανάλογα με  τις  επιδόσεις 
του τη διαδρομή που θα ακολουθήσει. 
 
  Όπως έχει επανειλημμένα επισημανθεί (Μακράκης 2000:35, Ράπτης και Ράπτη, 2004β:278), 
το «Multimedia Builder»  είναι  ένα λογισμικό,  το οποίο προσφέρεται  για ανάπτυξη εφαρμογών, 
που  ευνοούν  τις  κοινωνικο‐εποικοδομιστικές  προσεγγίσεις  της  μάθησης,  με  μοναδική 
προϋπόθεση  ο  εκπαιδευτικός  σχεδιασμός  να  ανταποκρίνεται  στα  κριτήρια  των  συγκεκριμένων 
προσεγγίσεων.    Ο Μακράκης  (2000:35‐36)  αναφέρει  πως  η  τεχνολογία  των  υπερμέσων  με  την 
υποστήριξη της κοινωνικο‐εποικοδομιστικής μάθησης φιλοδοξεί να μεταφέρει την εκπαιδευτική 
διαδικασία  σε  περιβάλλοντα  και  καταστάσεις  που  θα  αντιμετωπίσει  ο  διδασκόμενος  σε 
πραγματικές συνθήκες.   Έτσι οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται στην κατασκευαστική γνώση μέσα 
από ανακαλυπτικές, διαλογικές, συνεργατικές και συμμετοχικές μορφές μάθησης, επεκτείνοντας 
τη  γνώση  και  την  ικανότητα  κατανόησης  και  αυξάνοντας  τις  μεταγνωστικές  και  κοινωνικές 
ικανότητές τους. 
 
  Σημαντικό, όμως,  είναι να προσεχθεί η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων που προσφέρει η 
νέα  τεχνολογία,  γιατί  η  δυνατότητα  χρήσης  πολλαπλών  μέσων,  από  μόνη  της  δεν  προάγει  τη 
μάθηση. 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
  Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  ετοίμασε  ομάδα  δασκάλων,  στα  πλαίσια  του  επιμορφωτικού 
προγράμματος  τεχνολογικής  και  παιδαγωγικής  κατάρτισης  για  την  αξιοποίηση  των  νέων 
τεχνολογιών στην  εκπαίδευση,  με  την  επωνυμία «Τα Μήλα  των  Εσπερίδων»,  την  επιστημονική 
ευθύνη  του  οποίου  είχε  το  Εργαστήριο  Πληροφορικής  στην  Εκπαίδευση  του  Παιδαγωγικού 
Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών.    Με  την  ομάδα  των 
εκπαιδευτικών  συνεργάστηκαν  και  επιστήμονες  που  ασχολούνται  με  την  κυπριακή  πανίδα 
(Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Τμήμα Δασών, Ταμείο Θήρας) καθώς επίσης και άλλοι, 
τεχνικοί. 
  Το εκπαιδευτικό λογισμικό που δημιουργήθηκε, έχει ως γενικό σκοπό την ευαισθητοποίηση 
του  χρήστη/μαθητή  σε  διάφορα  περιβαλλοντικά  προβλήματα  της  Κύπρου  και  την  καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής  συνείδησης,  που  αποτελεί  έναν  από  τους  βασικούς  σκοπούς  του  Αναλυτικού 
Προγράμματος  της  Κυπριακής  Εκπαίδευσης.  Ο  μαθητής,  αξιοποιώντας  το  συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό  λογισμικό,  έχει  την  ευκαιρία  να  ταξιδέψει  σε  έξι  βιότοπους  της  Κύπρου  και  να 
γνωρίσει  τα  είδη  πανίδας  που  επιβιώνουν  σ’  αυτούς.    Παράλληλα,  μπορεί  να  μελετήσει  την 
πανίδα μέσα από τέσσερις μεγάλες ενότητες  (λογοτεχνία,  τέχνη, αρθρογραφία, αθλητισμός), οι 
οποίες περικλείουν μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που καθιστούν το μαθητή ενεργό μέλος της 
διαδικασίας μάθησης.  Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η σφαιρική αντιμετώπιση του θέματος 
και  ο  μαθητής  βιώνει  ουσιαστικά  και  δημιουργικά  το  περιεχόμενό  του.    Έχει  την  ευκαιρία  να 
επισημάνει περιβαλλοντικά προβλήματα, να τα μελετήσει, να τα αξιολογήσει και να καταγράψει, 
σε  συνεργασία  με  τους  συμμαθητές  του,  τους  δικούς  του  προβληματισμούς,  σκέψεις  και 
εισηγήσεις για αντιμετώπισή τους. 
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Εξώφυλλο Εκπαιδευτικού  Λογισμικού 

 
 

 
Εισαγωγή Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
 
 
Βασικοί βιότοποι της Κύπρου: 
 
  Το εκπαιδευτικό Λογισμικό «Πανίδα της Κύπρου» παρουσιάζει έξι βασικούς βιότοπους της 
Κύπρου  (Ακάμας,  Αλυκή  Ακρωτηρίου,  Αλυκή  Λάρνακας,  Δάσος  Πάφου,  Δάσος  Τροόδους, 
Πενταδάκτυλος).    Προσφέρει  στα  παιδιά  βασικές  πληροφορίες  για  τον  κάθε  ένα  βιότοπο 
ξεχωριστά.   Πού βρίσκεται, ποιες ιδιαιτερότητες παρουσιάζει, ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του καθώς και τα βασικά είδη πανίδας που μπορεί κάποιος να συναντήσει σε αυτόν.  Για σκοπούς 
εύκολης πρόσβασης,  τα είδη πανίδας έχουν χωριστεί σε κατηγορίες: πτηνά,  θηλαστικά,  ερπετά 
και αμφίβια. 
 
  Τα παιδιά – χρήστες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά είδη πανίδας που 
βιώνουν σε κάθε  βιότοπο μέσα από ένα κείμενο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
ταξινόμησή του, την περιγραφή του, το βιότοπο που ζει, τη διατροφή του, την αναπαραγωγή και 
την  κατάσταση  και  εξάπλωσή  του  στην  Κύπρο.    Για  κάθε  είδος  υπάρχουν  και  χαρακτηριστικές 
φωτογραφίες. 
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Ενότητα «Λογοτεχνία»: 
 
  Η ενότητα «Λογοτεχνία» περιλαμβάνει 11 κείμενα (πεζά και ποιήματα) που αναφέρονται σε 
ζώα ή έχουν πρωταγωνιστές ζώα.  Ένας λαγός μας εισάγει στην ενότητα και προτρέπει τα παιδιά 
να  διαβάσουν  ή  να  ακούσουν  τα  λογοτεχνικά  κείμενα  και  να  απαντήσουν  σε  ερωτήσεις,  να 
γράψουν  τις δικές σκέψεις  και,  γιατί όχι,  να δημιουργήσουν  τα δικά  τους λογοτεχνικά έργα με 
πρωταγωνιστές  ζώα.    Η  ενότητα  περικλείει  μια  μεγάλη  ποικιλία  δραστηριοτήτων,  δίνοντας  την 
ευκαιρία στους μαθητές να ενδιατρίψουν με το θέμα και να το βιώσουν. 
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Ενότητα «Τέχνη»: 
 
Η ενότητα «Τέχνη» περιλαμβάνει έργα που έχουν ως βασικό τους θέμα τα ζώα. Το γεράκι καλεί 
το χρήστη να τα μελετήσει και να φτιάξει τα δικά του έργα.  Τα έργα που έχουν επιλεγεί αφορούν 
διάφορες  τεχνοτροπίες,  υλικά  και  εποχές.    Τα παιδιά μελετώντάς  τα  καλούνται  να ανατρέξουν 
στην  ιστορία  της  κυπριακής  νομισματοκοπίας,  μιας  και  σε  πολλά  νομίσματα  της  Κύπρου 
απεικονίζονται συνήθως ζώα, να ζωγραφίσουν  δικά τους νομίσματα, να βρουν πληροφορίες για 
ένα συγκεκριμένο είδος τέχνης, να σχολιάσουν το περιεχόμενο ενός πίνακα, να μελετήσουν τον 
τρόπο  κατασκευής  ενός  αγγείου  ή  να  φτιάξουν  ένα  «ηλεκτρονικό  πίνακα»  ζωγραφικής  στον 
υπολογιστή τους. 
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Ενότητα «Αρθρογραφία»: 
 
  Η  ενότητα  «Αρθρογραφία»  περιλαμβάνει  άρθρα  που  αναφέρονται  στη  προστασία  των 
ζώων.    Ένα φλαμίγκο μας εισάγει στην ενότητα και καλεί  τα παιδιά, διαβάζοντας τα άρθρα,  να 
προσπαθήσουν να γράψουν κι εκείνα τα δικά τους και να γίνουν μικροί δημοσιογράφοι. 
 
  Στο πρόγραμμα έχουν περιληφθεί επτά άρθρα, αντιπροσωπευτικά κατά την άποψή μας, και 
που  έχουν  επηρεάσει  όλους  διαβάζοντάς  τα.    Τα  παιδιά,  μελετώντάς  τα,  ευαισθητοποιούνται, 
ενώ ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν μέτρα για την προστασία και την αύξηση του 
αριθμού  ζώων  που  κινδυνεύουν  με  αφανισμό,  να  αναφέρουν  τις  εμπειρίες  τους  ή  και  τις 
ενέργειες  που  θα  κάνουν  αν  συναντήσουν  ένα  τραυματισμένο  πουλί,  να  φτιάξουν  γραφικές 
παραστάσεις  αντλώντας  στοιχεία  από  άρθρο,  να  σχολιάσουν  εικόνες,  να  γράψουν  τα 
συναισθήματά τους και να αντλήσουν πληροφορίες για ένα θέμα.   Στοιχεία για το ζώο μπορούν 
να αντλήσουν από όσα αναφέρονται για τη ζωή στους έξι βασικούς βιότοπους στην εισαγωγή του 
ψηφιακού  δίσκου.    Δίδονται  ακόμα  πληροφορίες  για  τις  πρώτες  βοήθειες  που  μπορούν  να 
προσφέρουν σε τραυματισμένα πουλιά καθώς και πληροφορίες για το Αναρρωτήριο Άγριας Ζωής 
του Ταμείου Θήρας. 
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Ενότητα «Αθλητισμός»: 
 
  Η ενότητα «Αθλητισμός» περιλαμβάνει διάφορες μασκότ Ολυμπιακών Αγώνων, εμβλήματα 
αθλητικών  συλλόγων  και  Ομοσπονδιών  που  απεικονίζουν  ζώα.    Τα  παιδιά  εισάγονται  στην 
ενότητα από μια χελώνα που τα καλεί να μελετήσουν το θέμα της χρήσης ζώων σε εμβλήματα και 
τα  παροτρύνει  να  φτιάξουν  τα  δικά  τους.    Τα  παιδιά  ενδιατρίβοντας  στις  δραστηριότητες 
παρατηρούν εμβλήματα,  σχολιάζουν γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα ζώα, σχεδιάζουν 
το  έμβλημα  της  ομάδας  τους,  ερευνούν  και  ανακαλύπτουν  ποιοι  αθλητικοί  φορείς 
χρησιμοποιούν ζώα στα εμβλήματά τους.  Αντλούν επίσης πληροφορίες από σχετικό κείμενο και 
ανακαλύπτουν σε ποιες Ολυμπιάδες χρησιμοποιήθηκαν ως μασκότ ζώα.  Προτρέπονται επίσης να 
προσπαθήσουν  να  κατασκευάσουν  τη  δική  τους  μασκότ  με  ένα  χαρακτηριστικό  ζώο  της 
Μεσογείου. 
 
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: 
 
  Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  «Πανίδα  της  Κύπρου:  Μια  εναλλακτική  Παιδαγωγική 
Παρέμβαση»  πολλαπλασιάστηκε  με  τη  βοήθεια  της  εταιρείας  «Columbia»  και  αποστάληκε 
δωρεάν σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου και της παροικίας μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
αφού η όλη εργασία έγινε αποκλειστικά και μόνο από προσωπικό μεράκι, αφιλοκερδώς, και από 
προσωπική επιθυμία όλων όσων ασχολήθηκαν για να βάλουν το δικό τους μικρό λιθαράκι για την 
ανάπτυξη  περιβαλλοντικής  συνείδησης  στους  μαθητές  μας.    Επίσης,  δόθηκαν ψηφιακοί  δίσκοι 
στους  επίσημους  φορείς  που  συμμετείχαν  στην  κατασκευή  του,  σε  πανεπιστημιακά  ιδρύματα, 
δημόσιες βιβλιοθήκες και σε εκπαιδευτικούς. 
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  Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους κ.κ. Αριστοτέλη και Αθανασία Ράπτη, που είχαν 
τη  γενική  εποπτεία  και  την  παιδαγωγική  καθοδήγηση  της  κατασκευής  του  εκπαιδευτικού 
λογισμικού καθώς επίσης και σε όσους έχουν ενισχύσει την όλη προσπάθεια. 
 
  Την  Ομάδα  Παραγωγής  αποτελούσαν  οι  Γεωργίου  Ιωάννης,  Κάνια  Ρεβέκκα,  Μασσού 
Φωτεινή,  Μικελλίδης  Δημήτρης,  Σιαηλή–Στυλιανού  Μαίρη,  Χαμπιαούρης  Κώστας  και 
Χαραλάμπους Αίμιλη.   
 
 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ: 
Κόμης,  Β.  (1996).  Πληροφορικά  περιβάλλοντα  διδασκαλίας  και  μάθησης.  Ανασκόπηση,  εξέλιξη, 
τυπολογία και προοπτικές, Παιδαγωγικός Λόγος, Νο 2, 1996. 
Μακράκης,  Β.  (2000).  Υπερμέσα στην  Εκπαίδευση. Μια  κοινωνικο‐εποικοδομιστική προσέγγιση. 
Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Ράπτης,  Α. &  Ράπτη,  Α.  (2004).  Μάθηση  και  Διδασκαλία  στην  Εποχή  της  Πληροφορίας.  Ολική 
Προσέγγιση. Αθήνα: Αριστοτέλης Ράπτης. 
Ράπτης,  Α.  &  Ράπτη,  Α.  (2004).  Μάθηση  και  Διδασκαλία  στην  Εποχή  της  Πληροφορίας. 
Παιδαγωγικές Δραστηριότητες. Αθήνα: Αριστοτέλης Ράπτης. 
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Συνεργατική έρευνα με την υποστήριξη βιντεοκάμερας και άλλων πολυμέσων στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση ‐ το παράδειγμα του ντοκιμαντέρ  για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. 
 
Χρυσοβαλάντης  Δημητρόπουλος 
Δάσκαλος , 3/θ Δημοτικό Σχολείο Αλφειούσας Ηλείας 
 
Περίληψη 
 
  Στόχος της εισήγησης είναι η ανίχνευση και η κατάδειξη της συμβολής των πολυμέσων στη 
διαδικασία  της  έρευνας  με  τη  συνεργασία  ομάδας.  Μέσα  από  μια  οργανωμένη  πορεία 
συνεργατικής έρευνας δύο μικρών σχολικών μονάδων της επαρχίας, επιχειρείται η κατάδειξη της 
παραγωγής  ενός  ντοκυμανταίρ  για  τη  ζωή  και  το  έργο  του  Αγίου  Κοσμά  του  Αιτωλού  ως 
«καινοτομίας» στο χώρο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα της 
χρήσης  βιντεοκάμερας  και  άλλων  τεχνολογικών  μέσων  στην  έρευνα  πεδίου  με  τη  μέθοδο  της 
«βήμα προς βήμα» προσέγγισης  , υπό το πρίσμα ενός υπαρκτού στο χώρο της Παιδείας και της 
κοινωνίας «οπτικού αναλφαβητισμού», όπως και η σχέση μαθητών‐δασκάλων‐πολυμέσων, ενώ, 
παράλληλα,  καταγράφεται  και  η  ανάγκη  στήριξης  και  διάδοσης  των  καινοτομιών  από  την 
εκπαιδευτική κοινότητα και τους αρμοδίους φορείς (ΥΠ.Ε.Π.Θ). 
 
  Είναι  γεγονός αναμφισβήτητο ότι η  χρήση  της βιντεοκάμερας στους  χώρους  της σχολικής 
αγωγής  στη  χώρα  μας  περιορίζεται  σε  προγράμματα  έρευνας,  δράσης  και  επιμόρφωσης,  που 
πραγματοποιούνται μέσα στους χώρους των σχολικών ιδρυμάτων, κατά τη διάρκεια του ωραρίου 
εργασίας.  Στην  προσχολική  αγωγή,  ανάλογη  χρήση  βιντεοκάμερας  είχαμε  στα  πλαίσια  του 
προγράμματος  συνεχούς  επιμόρφωσης  «SYNERGIE»  (Αναγνωστοπούλου  &  Παπαπροκοπίου, 
2000). Σε τέτοιας μορφής προγράμματα καθοριστικό ρόλο παίζουν ακόμα, εκτός από τον τόπο και 
το  καθημερινό  χρόνο  εφαρμογής  τους  (που  δεν  ξεφεύγουν  από  τα  όρια  του  σχολείου  και  της 
καθοριζόμενης  από  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  εκπαιδευτικής  διαδικασίας),  τα  πρόσωπα  που 
συμμετέχουν,  η  συχνότητα  επισκέψεων  του  επιμορφωτή  και  η  συνολική  χρονική  διάρκεια 
υλοποίησης τους . Μέσα από μια συνεχή διαδικασία παρατήρησης και ανάλυσης, ο επιμορφωτής 
και ο παιδαγωγός οδηγούνται σε αυτοαξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό των στόχων, τα οποία 
με τη σειρά τους θα οδηγήσουν μεσομακροπρόθεσμα σε αλλαγές στην οργάνωση του χώρου, του 
χρόνου και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  
 
  Στην  Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση,    η  παρουσία  και  χρήση  της  βιντεοκάμερας  έχει 
αποσυνδεθεί από την αντίστοιχη παρουσία και χρήση του βίντεο, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο 
στη  σύγχρονη  όσο  και  ασύγχρονη  κανονική  εκπαίδευση,  για  την  προβολή  οπτικοακουστικού 
υλικού που  είναι αποθηκευμένο σε βιντεοκασέτες  .  Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό μπορεί  να 
είναι  είτε προϊόν ερασιτεχνικής  λήψης από  την κάμερα ενός δασκάλου ή ενός από  τους γονείς 
κάποιου  μαθητή  μιας  σχολικής  δραστηριότητας  (χριστουγεννιάτικης  γιορτής,  γιορτής  λήξης 
σχολικής χρονιάς, εκπαιδευτικής επίσκεψης, κ.α,), είτε, να αποτελεί μέρος του εμπλουτισμού και 
της ανανέωσης του συμβατικού διδακτικού υλικού του σχολείου  (slides, βιντεοκασέτες, κ.α.), το 
οποίο  αποστέλλεται  στο  σχολείο  από  έναν  επίσημο  κρατικό  εκπαιδευτικό  ή  άλλον  φορέα  ‐ 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.,  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο,  Βουλή  των  Ελλήνων,  κ.α),  στα  πλαίσια  της  ενισχυτικής 
διδασκαλίας.  Σε  κάθε  όμως  περίπτωση,  σήμερα,  δεν  μπορεί  να  γίνεται  λόγος  στο  Δημοτικό 
σχολείο  για  συστηματική  παραγωγή  οπτικοακουστικού  υλικού  (εκτός  από  την  κατασκευή 
ιστοσελίδων  στο  διαδίκτυο)  από  την  ίδια  τη  σχολική  κοινότητα  (δάσκαλοι  και  μαθητές), 
περισσότερο  δε,  για  παραγωγή  ντοκυμανταίρ,  μιας  και  κυριαρχεί  η  κατανάλωση  του 
διατιθέμενου  οπτικοακουστικού  υλικού  από  παθητικούς  δέκτες,  στα  πλαίσια  της  χρήσης  των 
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πολυμέσων και, ειδικότερα, των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως μέσο στήριξης της 
μαθησιακής  διαδικασίας  σε  όλα  τα  γνωστικά  αντικείμενα  του  προγράμματος  σπουδών 
(πραγματολογική, εφικτή ή μικτή προσέγγιση) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:1997) .  
 

(Πηγή: http://www.teleteaching.gr/w1/text‐2‐3‐2.htm) 
 
  Στην  περίπτωση  του  ντοκυμανταίρ  για  τον  Άγιο  Κοσμά  τον  Αιτωλό,  οι  δάσκαλοι  και  οι 
μαθητές  των  Δημοτικών  Σχολείων  Αλφειούσας  και  Καράτουλα‐Μαγούλας  του  νομού  Ηλείας, 
ωθούμενοι από την έμφυτη ανάγκη για επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων, 
εργάστηκαν  μέσα  σε  μια  πρωτότυπη  ερευνητική  περιοχή,  στην  οποία  θα  έδινα  τον  τίτλο: 
«Συνεργασία ομάδων με την υποστήριξη πολυμέσων  (Multimedia Supported Cooperative Work, 
MSCW)»,  ο  οποίος μας παραπέμπει  σε μια  άλλη διεπιστημονική  ερευνητική  περιοχή,  με  τίτλο: 
«Συνεργασία  ομάδας  με  την  υποστήριξη  υπολογιστή  (Computer‐Supported  Cooperative Work, 
CSCW)».  Δεν  αναφέρομαι  σε «υποστήριξη  βιντεοκάμερας»  ‐  αποκλειστικά  και  μόνο‐  ,  αλλά  σε  
«υποστήριξη πολυμέσων», διότι, μπορεί μεν η βιντεοκάμερα να αποτέλεσε το βασικό εργαλείο 
παραγωγής  του  ντοκυμανταίρ,  αλλά,  το  ίδιο  το  ντοκυμανταίρ,  υπήρξε  το  αποτέλεσμα  της 
επικουρικής χρήσης και του υπολογιστή  (πρόγραμμα WORD, διαδίκτυο) και των περιφερειακών 
συσκευών (εκτυπωτής, σαρωτής), και της ψηφιακής φωτογραφικής  μηχανής, και του βίντεο, και 
του τηλεμοιότυπου, και των συσκευών επεξεργασίας εικόνας και ήχου.  
 
  Ως  επιστημονικό  εργαλείο  δε  για  την  παραγωγή  του  ντοκυμανταίρ  χρησιμοποιήθηκε  η 
συνεργατική έρευνα (Cohen & Manion, 1997,σσ. 258‐266). 
 
  Τον Σεπτέμβριο του 2003, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη του σχολικού έτους, εστάλη 
σε  όλα  τα  σχολεία  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  Ελλάδας  και  του 
εξωτερικού  ένα  έγγραφο  της  Ιεράς  Βασιλικής  Σταυροπηγιακής  και  Πατριαρχικής  Μονής  του 
Κουτλουμουσίου  του  Αγίου  Όρους  με  το  οποίο  γνωστοποιούσε  ότι  «εξαγγέλλει  προς  τους 
απανταχού  της  γης  Ορθοδόξους  μαθητές  παγκόσμιο  διαγωνισμό  πεζογραφήματος,  ποιήσεως, 
θεατρικού έργου, μουσικής συνθέσεως, ζωγραφικής, αγιογραφίας και ταινίας μικρού μήκους με 
θέμα  «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ» , το πρόσωπο 
και την ζωή του  Ιερομάρτυρος,  ισαποστόλου και φωτιστή του Γένους ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ». Ο 
στόχος ήταν, αφενός μεν, «να δοθή η ευκαιρία προς εσάς να ανακαλύψετε και να εμπνευσθήτε 
δημιουργικά από τον μεγάλον αυτόν Άγιο της νεώτερης Ελληνικής  Ιστορίας, που πρόσφερε την 
ζωή του και έγινε ο ίδιος ολοκαύτωμα για να φωτισθούν τα σκοτάδια σε μια εποχή τρόμου, σιγής, 
εκβαρβαρισμού  και  απώλειας  της  πνευματικής  ταυτότητας  των  Ελλήνων»,  αφετέρου  δε,  «η 
πρωτοβουλία αυτή, να γίνη αφορμή να διευρυνθούν ακόμη περισσότερο οι ορίζοντες των νέων 
που φέρουν μια πλούσια κληρονομιά και κρατούν το μέλλον στα χέρια τους ».  
 
  Πέρα όμως από  τη σαφή στοχοθεσία  του διοργανωτή,  οι  εκπαιδευτικοί,  λαμβάνοντας ως 
δεδομένα :  
 
  α)  την εξοικείωσή τους με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα (που, στην προκειμένη περίπτωση, 
δεν αποτέλεσε στόχο, όπως αποτέλεσε, π.χ., στο προαναφερθέν πρόγραμμα  «SYNERGIE»), μιας 
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και  το  50%  και  πλέον  του  Συλλόγου  Διδασκόντων  κάθε  σχολείου  ήταν  εκ  των  προτέρων 
εξοικειωμένο  με  τη  χρήση  και  λειτουργία  των  μέσων  αυτών,  ποσοστό,  που  κρίθηκε  από  τους 
ίδιους  ως  ικανοποιητικό  και  αξιολογήθηκε  θετικά  ως  ατομικό  εφόδιο  για  τη  δημιουργία  ενός  
ντοκυμανταίρ, 
   
  β)  τη συντριπτική υπεροχή της κατά τον Kurt Lewin «έρευνας δράσης», έναντι της έρευνας 
για την παραγωγή θεωρητικής γνώσης, και 
   
  γ)  τη  διαπίστωση  της  κυριαρχίας  ενός  μονοδιάστατου  και  υπολειτουργικού 
«παραδοσιακού»  μοντέλου  εφαρμογής  και  λειτουργίας  των  Τ.Π.Ε.  στην  Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση σε επίπεδο νομού, που τροφοδότησε και ενίσχυσε   μια εσωτερική παρόρμηση των 
συμμετεχόντων δασκάλων  για  τη δημιουργία    μιας «καινοτομίας»  στον  τομέα  των  Τ.Π.Ε.  (στην 
προκειμένη περίπτωση, ο όρος «καινοτομία» χρησιμοποιείται με βάση τις πέντε (5) συνιστώσες, 
που έχει διατυπώσει και παρουσιάσει η Françoise Cros : i) η καινοτομία είναι κάτι το καινούργιο,  
ii) η καινοτομία είναι ένα νέο προϊόν, iii) η καινοτομία είναι μια (θετική) αλλαγή,  iv) η καινοτομία 
βασίζεται  πάντα  σε  στόχους  και  σκοπούς,  v)  η  καινοτομία,  ως  διαδικασία,  ανήκει  στον  μη 
γραμμικό χρόνο, έχει προοπτική, διαχειρίζεται το απροσδόκητο, έχει να κάνει με το φαντασιακό 
και  την  επινόηση),  αποφάσισαν  να  συμμετάσχουν  στη  κατηγορία  του  διαγωνισμού  αυτού, 
πιστεύοντας  ακράδαντα  ότι,  η  χρήση  των  Τ.Π.Ε.  ως  «καινοτομία»  για  τη  δημιουργία  ενός 
ντοκυμανταίρ,  μιας  κινηματογραφικής  ταινίας,  δηλαδή, «που βασίζεται στην κινηματογράφηση 
πραγματικών  γεγονότων  και  φαινομένων,  κυρίως,  για  διδακτικούς  σκοπούς»  (εγκυκλοπαίδεια 
ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ, 1971, τ. 18:491),  θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τους μαθητές ( αύξηση του 
βαθμού  ενεργοποίησης,  ενθάρρυνση  της  συνεργατικής  μάθησης,  ανάπτυξη  πρωτοβουλιών, 
ανάληψη  δραστηριοτήτων,  προώθηση  δημιουργικής  δράσης,  μάθηση  μέσω  έρευνας  και 
ανακάλυψης – ο μαθητής ως ερευνητής ‐. Ταυτόχρονα όμως, δάσκαλοι και μαθητές, διδάσκοντες 
και  διδασκόμενοι,  θα  εκπαιδευθούν  από  κοινού,  αφενός  μεν,  στην  παραγωγή  εικόνας, 
εντασσόμενοι  σ’  έναν  «πολιτισμό  της  εικόνας»,  που  αποτελεί  την  καλύτερη  θεραπεία  για  τον 
οπτικό  αναλφαβητισμό,  που  διατρέχει  όλη  την  κλίμακα  παιδείας  του  σύγχρονου  ανθρώπου, 
αφετέρου  δε,  στη  συνειδητοποίηση  του  παρελθόντος  και  του  παρόντος  μέσα  από  μια  άλλη 
οπτική γωνία .   
 
  Στα πλαίσια της συνεργατικής μάθησης (collaborative learning), την οποία η Hiltz ορίζει ως 
«τη  μάθηση  όπου  δίνεται  έμφαση  σε  ομαδική  συνεργασία  μεταξύ  διδασκόντων  και 
διδασκομένων,  προωθώντας  την  ενεργό  συμμετοχή  και  αλληλεπίδραση  σε  όλες  τις 
κατευθύνσεις»,  και,  παράλληλα  με  την  «υπογραφή  των  παιδαγωγικών  συμβολαίων»,  πρώτα, 
ανάμεσα  στους  δασκάλους  και,  στη  συνέχεια,  ανάμεσα  στους  μαθητές  των  δύο  σχολείων, 
δηλαδή, με την «από κοινού διαμόρφωση των πλαισίων δράσης» (Frey, 1998), υπογράφηκε και 
ένα  «παιδαγωγικό  συμβόλαιο  πολυμέσων»,  το  οποίο,  αντίστοιχα,  διαμόρφωνε  από  κοινού  τα 
πλαίσια δράσης μεταξύ των δασκάλων και των δύο σχολείων, σε σχέση με την ύπαρξη, χρήση και 
λειτουργία  πολυμέσων.      
 
  Το  «συμβόλαιο»  αυτό  μπορούμε  να  το  διακρίνουμε  ακόμα  σε  σχέση  με  το  πεδίο  και  το 
χρόνο εφαρμογής του σε «εξωσχολικό» και «εξωδιδακτικό», διότι είχε ξεφύγει τόσο από το στενό 
χώρο της σχολικής τάξης, όσο και από τα ασφυκτικά όρια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (κλειστό 
αναλυτικό πρόγραμμα, καθορισμένο ωράριο λειτουργίας σχολείου). 
 
  Σε  αρχικό  επίπεδο,  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  των  δασκάλων  των  δύο  σχολείων,  οι 
τάξεις  των  οποίων  θα  συμμετείχαν  στο  διαγωνισμό,  με  την  παρουσία  και  μιας  δασκάλας,  της 
οποίας  η  τάξη  δε  θα  συμμετείχε  στη  διαδικασία  έρευνας,  αλλά  κρίθηκε  επιβεβλημένη  η 
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παρουσία της στη συνάντηση αυτή και, γενικότερα, στην ομάδα, λόγω του ότι ήταν η μοναδική 
στο  σχολείο  της  που  κατείχε ψηφιακή  κάμερα,  της  οποίας  τη  χρήση  και  τη  λειτουργία  κατείχε 
αρκετά  καλά.  Αξίζει  να  σημειωθεί  εδώ  ότι  η  συνάντηση  αυτή  πραγματοποιήθηκε  εκτός  του 
σχολικού χώρου και σε χρόνο εκτός του ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών («εξωσχολικό 
και  εξωδιδακτικό  παιδαγωγικό  συμβόλαιο»).  Την  ερευνητική  ομάδα  σε  κάθε  σχολείο 
αποτελούσαν δύο (2) και τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί, αντίστοιχα, εκ των οποίων ο ένας – ο έχων 
και την αρχική ιδέα‐ ήταν ο συντονιστής και, ταυτόχρονα, ο διευκολυντής της όλης προσπάθειας. 
Κριτικός  φίλος  ήταν  ο  υπεύθυνος  μοντάζ  ενός  τοπικού  τηλεοπτικού  καναλιού  (Ο.Ρ.Τ.  TV),  με 
μεγάλη  εμπειρία  τόσο  στη  σωστή  χρήση  και  λειτουργία  πολυμέσων,  όσο  και  στη  διεξαγωγή 
έρευνας με τη χρήση βιντεοκάμερας και την παραγωγή ντοκυμανταίρ.       
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Κριτικός φίλος 
 
  Κατά πρώτον, θα έπρεπε να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα συνεργάζονταν οι δύο 
ομάδες  των  εκπαιδευτικών  μεταξύ  τους,  έτσι  ώστε  να  επιτευχθεί  ο  καλύτερος  δυνατός 
συντονισμός  (Χρυσαφίδης:1994,  σσ. 92‐99).  Κατόπιν  διαλόγου  και  ανταλλαγής  απόψεων,  έγινε 
διανομή  των  ρόλων  για  κάθε  σχολική  μονάδα,  πάνω  στη  βάση  ενός  κοινά  αποδεκτού  σχεδίου 
προσδιορισμού του περιεχομένου του ντοκυμανταίρ και κατάτμησής του σε επιμέρους θεματικές 
ενότητες. 
 
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 
 
Εισαγωγή                             Δημοτικό Σχολείο Καράτουλα ‐ Μαγούλας   
 
                     
                                                Δημοτικό Σχολείο Αλφειούσας 
 
Εισαγωγή για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό (με αφήγηση μαθητή)….. {Δ. Σχ. Αλφειούσας} 
Καταγωγή – πλάνα από το Μέγα Δένδρο (βίντεο)…………… {Δ. Σχ. Αλφειούσας } 
Γενική αναφορά στο βίο του (γραμμή χρόνου) … {Δ. Σχ. Καράτουλα – Μαγούλας } 
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως δάσκαλος ( Διαδίκτυο + σχολικά βιβλία+ βίος Αγίου) 
      {Δ. Σχ. Καράτουλα – Μαγούλας } 
Πρωτοποριακές απόψεις του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού {Δ. Σχ. Αλφειούσας } 
Προφητείες …………… {Δ. Σχ. Καράτουλα – Μαγούλας } 
Επίλογος ……………  {Δ. Σχ. Αλφειούσας } 
                         
 
  Στη συνέχεια, οι μαθητές των δύο σχολείων κλήθηκαν προφορικά να δηλώσουν συμμετοχή 
και να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση και χρήση πηγών πληροφόρησης 
και  τις  τεχνικές δράσης, όπως βιβλιογραφική έρευνα,  χρήση εγκυκλοπαιδειών, συναξαριών του 
Αγίου,  του διαδικτύου, εκδρομή και επίσκεψη στα μέρη όπου γεννήθηκε και έμαθε τα πρώτα του 
γράμματα  ο  Άγιος  Κοσμάς,  έρευνα  πεδίου  (case  study),  χρήση  τεχνικών  μέσων,  όπως 
φωτογραφικών μηχανών και βίντεο κάμερας, συνεντεύξεις. 
 
  Καταφεύγοντας  στις  αναφορές  των  σχολικών  βιβλίων  για  τον  Άγιο  Κοσμά  τον  Αιτωλό  ή 
ζητώντας  βοήθεια  από  τους  γονείς,  τους  δασκάλους,  ακόμα  και  από  τον  ιερέα  του  χωριού, 
κατάφεραν  να  συγκεντρώσουν  ένα  αρκετά  σημαντικό  σε  όγκο  και  αριθμό  πρωτογενές  υλικό 
(κείμενα, φωτογραφίες), το οποίο, στη συνέχεια, διδάχτηκαν πως θα μπορούσαν να το εισάγουν 
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και  να  το  αποθηκεύσουν  στους  υπολογιστές  του  σχολείου  προκειμένου  στη  συνέχεια  να  το 
επεξεργαστούν,  καθώς  και  τον  τρόπο  για  να  ψηφιοποιήσουν  αναλογικές  εικόνες  (σάρωση  και 
οπτική  αναγνώριση  των  χαρακτήρων,  ψηφιακή  φωτογράφιση).  Επιπλέον,  με  τη  χρήση  των 
μηχανών  αναζήτησης  (search  engines)  κατάφεραν  –  είτε  μόνοι  τους  είτε  με  τη  βοήθεια  των 
δασκάλων ‐ να εμπλουτίσουν το υλικό αυτό με εύκολη και γρήγορη εύρεση διαδικτυακών πηγών 
και  πληροφοριών  για  το  βίο  και  τα  έργα  του.  Με  τον  τρόπο  αυτό,  η  χρήση  του  υπολογιστή 
στράφηκε σε έναν από τους τέσσερις βασικούς άξονες, έτσι όπως αυτός προσδιορίζεται από το 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής, αναφορικά με το Δημοτικό σχολείο: 
«εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών: χρήση βάσεων δεδομένων για αναζήτηση 
στοιχείων,  χρήση  των  δικτύων  για  επικοινωνία  με  άλλους  μαθητές  και  για  αναζήτηση 
πληροφοριών». Αξιοσημείωτο ακόμα είναι το γεγονός ότι η χρήση του υπολογιστή στράφηκε και 
σε  έναν  ακόμα  βασικό  άξονα  του  προγράμματος  σπουδών  («εποπτικό  μέσο  διδασκαλίας: 
αποτελεσματική χρήση του υπολογιστή με λογισμικό ευρείας χρήσης (π.χ. επεξεργασία κειμένου, 
κ.α),  που  δεν  εντάχθηκε  όμως  στα  πλαίσια  της  διδασκαλίας  βασικών  μαθημάτων  (γλώσσα  ‐ 
γραπτή έκφραση, μαθηματικά), αφού η δημιουργία  του ντοκυμανταίρ ήταν  το αποτέλεσμα της 
θετικής  ανταπόκρισης  των  δύο  σχολείων  στην  εξαγγελία  ενός  διαγωνισμού  από  έναν  καθαρά 
εξωσχολικό φορέα (Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου) και όχι της a priori ένταξής του στα πλαίσια της 
διδασκαλίας βασικών – ή μη βασικών (π.χ. Θρησκευτικά) ‐ μαθημάτων.    
 
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
Κείμενο αναζήτησης : «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» 
                             ή  
                                «SAINT KOSMAS THE AETOLIAN» 

Μηχανή  αναζήτησης  Αποτελέσματα 

Find.in.gr  66 
Κατάλογος  in.gr    0 
Google  200 (ιστός),   3 (εικόνες) 
Αltavista  29 
Alltheweb (en)   6 
Metacrawler  (en)  19 
Yahoo  (en)   7 

  ΣΥΝΟΛΟ :  327 (ιστός),   3 (εικόνες) 

 
 
Κείμενο αναζήτησης : «SAINT COSMAS THE AETOLIAN» 
 

Μηχανή  αναζήτησης  Αποτελέσματα 

Find.in.gr    2 
Κατάλογος  in.gr    0 
Google  39 (ιστός),   0 (εικόνες) 
Αltavista  12 
Alltheweb (en)   9 
Metacrawler  (en)  24 
Yahoo  (en)  13 

  ΣΥΝΟΛΟ :   99 (ιστός),   0 (εικόνες) 
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Σχήμα  5 

 

Μετά την επιλογή των καταλληλότερων για την έρευνα πηγών, ξεκίνησε η επεξεργασία τους από 
τους δασκάλους και τους μαθητές. Εντοπίστηκαν, απομονώθηκαν και αναλύθηκαν χωρία από το 
βίο του Αγίου, καθένα από τα οποία κλήθηκε στη συνέχεια ένας μαθητής (ή μαθήτρια) είτε να το 
απομνημονεύσει  και  να  το  αποδώσει  όσο  το  δυνατόν  πιο  πιστά,  σύμφωνα  με  το  πρωτότυπο, 
κατά  τη,  είτε  να  διαβάσει  το  πρωτότυπο  κείμενο,  βιντεσκόπησή  του/της  .  Βασικό  κριτήριο 
επιλογής  των  μαθητών/μαθητριών  ήταν  ο  βαθμός  ανάπτυξης  κάποιων  ικανοτήτων  και 
δεξιοτήτων τους  ( βαθμός κατανόησης κειμένου, βαθμός ανάπτυξης αναγνωστικής  ικανότητας  , 
ικανότητα  απομνημόνευσης  κειμένου,  βαθμός  απόδοσης  προφορικού  κειμένου),  ο  οποίος, 
μπορεί  να  μας  παραπέμπει  αρχικά  στην  υπόθεση  ότι  θα  πρέπει,  λογικά,  να  επιλέχθηκαν  – 
καθ΄ολοκληρίαν, ή, ως επί τον πλείστον‐ μαθητές/μαθήτριες των μεγαλύτερων τάξεων, όμως, η 
πλήρωση των περισσότερων κριτηρίων σημειώθηκε από  τους μαθητές  των μικρότερων τάξεων, 
(Γ΄,  Δ΄),  οι  οποίοι  ανέδειξαν  έναν  πρωτοφανή  για  τους  δασκάλους  τους  «επαγγελματισμό»,  ο 
οποίος, μέχρι τότε, ουδέποτε είχε διαγνωσθεί, ή, είχε διαγνωσθεί ελάχιστα, μέσα από τις ποικίλες 
σχολικές  δραστηριότητες.  Έχοντας  απέναντί  τους  τη  βιντεοκάμερα,  και  συνδεδεμένοι  με 
ενσύρματο  μικρόφωνο,  ο  κάθε  μαθητής  απέκτησε  νέες  δεξιότητες  και  οργάνωσε  σε  ατομικό 
επίπεδο  νέα  γνωστικά  σχήματα  κάνοντας  πράξη  τη  θεωρία  των  σταδίων  της  διανοητικής 
ανάπτυξης.  Τόσο  εντός  της  σχολικής  τάξης  όσο,  περισσότερο,  και  εκτός  του  σχολείου,  σε 
φυσικούς  χώρους,  η  ενεργοποίηση  και  η  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  των  μαθητών  επιχειρήθηκε  να 
ενταχθούν  μέσα  σ’  ένα  φυσικό  «σκηνικό»,  εντός  του  οποίου  οι  μαθητές:  α)  θα  αισθάνονταν 
άνετα, απαλλαγμένοι σε μεγάλο βαθμό από το άγχος της προσπάθειας  , β) θα επιχειρούσαν να 
προχωρήσουν  σε  μια  περαιτέρω  προσωπική  εξερεύνηση  του  χώρου,  των  προσώπων  και  των 
γεγονότων, αδέσμευτοι από το συγκεκριμένο «ρόλο» που  τους είχε ανατεθεί για συγκεκριμένα 
πρόσωπα  και  γεγονότα  σε  συγκεκριμένο  χώρο,  γ)  θα  συνειδητοποιούσαν  καλύτερα  την 
αμεσότητα  και  το  ρεαλισμό  που  προκύπτει  από  την  αλληλουχία  ανάμεσα  στην  απόδοση  μιας 
έννοιας στον παρόντα χρόνο και τον φυσικό χώρο στον οποίο αυτή αναφέρεται και από τον οποίο 
προσδιορίζεται  (π.χ.,  τα η βιντεοσκόπηση  των πρωτοποριακών απόψεων  του Αγίου Κοσμά  του 
Αιτωλού για το φυσικό περιβάλλον και  την  ιεροσύνη,  έτσι όπως αυθεντικά αυτές εκφράστηκαν 
από  τους  μαθητές,  έγινε  μέσα  σ’  ένα  όμορφο  λιβάδι  και  έξω  από  μια  εκκλησία).  Και  εδώ  θα 
πρέπει να επισημανθεί ο καταλυτικός ρόλος που έπαιξε εδώ η χρήση της βιντεοκάμερας, αφού 
έδωσε τη δυνατότητα τόσο στους μαθητές όσο και στους δασκάλους να αναδείξουν τα πρόσωπα 
και  τα  γεγονότα  που  αναφέρονται  ή  «πρωταγωνιστούν»  στο  ντοκυμανταίρ  στο  φυσικό  τους 
κόσμο,  μειώνονοντας  παράλληλα  τις  όποιες  πιθανότητες  υπήρχαν  για  τη  μετατροπή  του 
ντοκυμανταίρ σε μια «in vitro» θεατρική παράσταση εντός και επί τα αυτά της σχολικής αίθουσας 
ή, ευρύτερα, της σχολικής μονάδας .   

 

  Η  πιο  γνήσια  όμως  εφαρμογή  της  συνεργατικής  έρευνας  στην  πράξη  υπήρξε  η  κοινή 
επίσκεψη των δύο σχολείων στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, καθώς 
και  στο Μέγα  Δένδρο  και  την  ευρύτερη  περιοχή  του  Δήμου Θέρμου  Αιτωλοακαρνανίας  (όπου 
γεννήθηκε και έδρασε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)  ,  κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου  (case 
study) με τη μέθοδο της «βήμα προς βήμα προσέγγισης», κυριάρχησε η χρήση της βιντεοκάμερας 
για  την  καταγραφή  και  αποτύπωση  σε  ψηφιακή  μορφή  τόσο  φυσικών  εικόνων  (φυσικό 
περιβάλλον,  ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας τόποι, εκκλησιαστικά κειμήλια, κ.α.), όσο και 
αφηγήσεων προσώπων που σχετίζονται άμεσα με τις παραπάνω εικόνες. Ο αρχικός σχεδιασμός 
περιελάμβανε  την  ψηφιακή  αποτύπωση  της  διαδικασίας  σταδιακής  πρόσβασης  των  μαθητών  
προς  τον  αντικειμενικό  σκοπό  με  τη  μορφή  ενός  «οδοιπορικού»,  μιας  βιωματικής  ανίχνευσης, 
εξερεύνησης,  ανακάλυψης  και  κατανόησης  του  μικρόκοσμου,  μέσα  στον  οποίο  γεννήθηκε, 
μεγάλωσε και κήρυξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός,.  Μάλιστα, σε μερικές,  περιπτώσεις, οι μαθητές 
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και των δύο σχολείων,  ελλείψει προσώπων, ανέλαβαν από κοινού και αυτοβούλως την ευθύνη 
της ψηφιακής «ξενάγησης» στο χώρο, ενώ κάποιες φορές προτίμησαν να περιοριστούν είτε στον 
παθητικό  ρόλο  του  «επισκέπτη»,  ή,  στον  ενεργότερο  ρόλο  του  «ξεναγού»,δημιουργώντας  και 
υποδύοντας έτσι νέους ρόλους – ομιλούντας και μη ‐, που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικό 
προκαθορισμένο ρεπερτόριό τους.    
 
 
Η «ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
 
                      
          Καράτουλα ‐ Μαγούλα                                                                Αλφειούσα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα  6 
 
 
 
 
 
Συμπεράσματα 
 
  Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η χρήση βιντεοκάμερας και άλλων πολυμέσων συνέβαλε 
τα μέγιστα στην επίτευξη των αρχικών στόχων και προσέδωσε στη συνεργατική έρευνα μια νέα 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΕΡΑ  ΜΟΝΗ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ 

ΜΕΓΑ ΔΕΝΔΡΟ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

(Π ό ί ΐ

ΙΕΡΑ  ΜΟΝΗ 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

(Κρυφό Σχολειό, όπου ο Άγιος

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
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διάσταση. Τα ορατά στην πράξη πλεονεκτήματα της χρήσης τέτοιας μορφής τεχνολογικών μέσων, 
όπως: 
 
  α) η αρκετά μεγάλη αναγνωρισιμότητά τους, αφού, τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι μαθητές, 
έχουν  μια  μεγάλη  οπτική  εξοικείωση  με  τα  μέσα  αυτά,  πρωτίστως,  και,  δευτερευόντως, 
λειτουργική και χρηστική, 
 
  β)  η  δυνατότητα  αποτελεσματικής  χρήσης  τους  σαν  «ψυχολογικές  παγίδες» 
(Γκιμπερίτης:1998), δηλαδή, σαν ένα εργαλείο παρακίνησης και αύξησης του ενδιαφέροντος για 
τους μαθητές, 
 
  γ)  η  επικαιροποίηση  της  ιστορικής  διάστασης  του  χρόνου  και  του  χώρου  στον  παρόντα 
χρόνο με  την πλοκή  και  τη σύνθεση προσώπων και  γεγονότων  για  τη δημιουργία μιας μορφής 
«εικονικής πραγματικότητας», έτσι ώστε να μπορούν να συλληφθούν και να αναμεταδοθούν σαν 
να λαμβάνουν χώρα στον παρόντα χωρόχρονο, 
 
  δ)  η  αυξημένη  δυνατότητα  επεξήγησης  σύνθετων  ή  αφηρημένων  εννοιών  μέσω  οπτικής 
εξομοίωσης,  λόγου  του  υψηλού  βαθμού    συνδυαστικότητας  κίνησης,  εικόνας  και  ήχου  που 
παρουσιάζουν, και 
 
  ε)  η  ικανότητα  μεταφοράς  των  μαθητών  σε  νέους  και  άγνωστους  κόσμους,  επέδρασαν 
καταλυτικά  και  στην  ανάδειξη  των  πλεονεκτημάτων  της  συνεργατικής  μάθησης,  όπως,  της 
αύξησης της αυτοεκτίμησης,  της προώθησης  των δεξιοτήτων που σχετίζονται με  την οργάνωση 
και  την  εργασία  στο  πλαίσιο  ομάδων  και  της  παροχής  περαιτέρω  πολλαπλών  μαθησιακών 
κινήτρων.  
 
  Επιπλέον δε, αυτή η πολυεπίπεδη και  λειτουργική «διαπλοκή»  συνεργατικής  έρευνας και 
πολυμέσων, από τη φάση της σύλληψης της αρχικής ιδέας ως τη φάση υλοποίησής της, μπορεί 
μεν να οδήγησε τους δασκάλους και τους μαθητές σε μια – ενσυνείδητη ή μη ‐ ταξινόμηση των 
χρησιμοποιηθέντων κατά την έρευνα και  την παραγωγή του ντοκυμανταίρ τεχνολογικών μέσων 
με  κριτήριο,  τη  χρήση  τους  για  έρευνα  (inquiry),  επικοινωνία  (communication),  κατασκευή 
(construction),  και  έκφραση  (expression)  (Α.  Πέτρου‐Μπακίρη,  Γ.  Φεσάκης,  Φ.  Καλαβάσης,  Α. 
Δημητρακοπούλου: 2000),ταυτόχρονα όμως, κατέδειξε και την ύπαρξη ενός καλυμμένου οπτικού 
αναλφαβητισμού, χαρακτηριστική ιδιότητα του οποίου είναι «πως το υποκείμενό του αγνοεί τις 
περισσότερες φορές το ίδιο το γεγονός του αναλφαβητισμού του, καθώς θεωρεί την οπτική του 
αντίληψη  ως  φυσιολογική,  φυσική  και  συνεπώς  μη  κωδικοποιημένη  λειτουργία,  ως  την 
αυτονόητη,  την μόνη ορθή θέαση του κόσμου και των εικόνων του»  (πηγή: www.culture.gr). Σε 
κάθε περίπτωση όμως, η αξιοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων αποδείχτηκε στην πράξη ως 
ένα  ιδιαιτέρως  χρήσιμο  και  αποτελεσματικό  «θεραπευτικό  μέσο»  καταπολέμησης  της  ευρέως 
διαδεδομένης  στο  χώρο  της  Παιδείας  ασθένειας  του  οπτικού  αναλφαβητισμού,  το  οποίο  μας 
«βοηθά να βλέπουμε καλύτερα» (Fontaine, 1997). 
 
  Μέχρι  τις 24  Σεπτεμβρίου,  είχα  την αντίληψη ότι η δημιουργία  του ντοκυμανταίρ για  τον 
λησμονημένο  από  αρμοδίους  φορείς  της  εκπαίδευσης  και,  ειδικότερα,  από  την  εκπαιδευτική 
κοινότητα,  Ισαπόστολο  και  φωτιστή  των  σκλαβωμένων  Ελλήνων  Άγιο  Κοσμά  τον  Αιτωλό,  ως 
καινοτόμος προσπάθεια στο χώρο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα μπορούσε να διαδοθεί, να 
τροφοδοτηθεί και να διαχυθεί ευρύτερα, εάν ο πλέον αρμόδιος κρατικός φορέας (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) θα 
διέθετε την απαραίτητη εκείνη ευαισθησία που απαιτείται, προκειμένου να διαμορφώσει και να 
αναπτύξει  μια  ολοκληρωμένη  στρατηγική  εμφάνισης,  ανάπτυξης  και  έμπρακτης  στήριξης 
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ανάλογων  καινοτομιών  στο  μέλλον,  αθροιζόμενες  με  τις  ήδη  υπάρχουσες    και  αξιολογότατες 
καινοτομίες,  που  καταγράφονται  αυτή  τη  στιγμή  στην  Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση,  ως  αντίδοτο 
στην  «αβάσταχτη  βαρύτητα»  του  ελληνικού  εκπαιδευτικού  συστήματος  («είναι  ανάγκη  να 
απαντήσουμε  όλοι  οι  φορείς,  ο  καθένας  με  το  δικό  του  τρόπο,  στο  διαχρονικό  και  διεθνώς 
αναγνωρισμένο  αίτημα  της  εισαγωγής  του  επιστημονικού  πειραματισμού  και  της  καινοτομίας 
στο  σχολείο,  προκειμένου  να  υπερβούμε  τα  μειονεκτήματα  του  ισχύοντος  μοντέλου 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού,  με  τα  γνωστά  χαρακτηριστικά  του  συγκεντρωτισμού,  των  κλειστών 
δομών και της δυσκαμψίας των αναλυτικών προγραμμάτων» (Ράπτης, 2000).  
 
  Και τότε, την ημέρα εκείνη, ο Τύπος δημοσίευσε την είδηση ότι «όνειρο ήταν και πάει. Το 
«Πάμε  σινεμά;»,  ένα  από  τα  καλύτερα  πολιτιστικά  προγράμματα  για  τη  νέα  γενιά,  που  επί 
τέσσερα χρόνια το αποθέωνε με τη συμμετοχή της, δεν θα γίνει του χρόνου ‐ και το πιο πιθανό 
ποτέ ξανά!, επειδή, σύμφωνα με τον διευθυντής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Μισέλ Δημόπουλο, 
«  το  Υπουργείο  Παιδείας  αδιαφόρησε  για  το  πρόγραμμα  και  το  υπουργείο  Πολιτισμού 
αποφάσισε την αναστολή του. Και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης δεν μπορούσε να 
αναλάβει το κόστος (600.000 ευρώ) της διοργάνωσής του». Από το 1999 που ξεκίνησε το "Πάμε 
σινεμά;"  ‐  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  για  τον  κινηματογράφο  στα  σχολεία  ‐  έως  το  2004, 
συμμετείχαν  στο  εν  λόγω  πρόγραμμα  202  μαθητές  601  Λυκείων  από  όλη  τη  χώρα  που 
δημιούργησαν 446 ταινίες! Παράλληλα,συμμετείχαν στο πρόγραμμα 156.464 μαθητές από 2.364 
Δημοτικά σχολεία!» (ΤΑ ΝΕΑ , 23‐09‐2004  , σσ. P25  Κωδικός άρθρου: A18046P251). 
 
  Και,  επειδή  εκ  των  πραγμάτων  δε  φαίνεται  να  υπάρχει  η  διάθεση  από  τους  αρμόδιους 
φορείς για τη χάραξη μιας στρατηγικής ανάδειξης και στήριξης των καινοτόμων προσπαθειών στο 
χώρο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τουλάχιστον, το επόμενο βήμα, ας είναι η παραγωγή από 
τους δασκάλους  και  τους μαθητές μιας  ταινίας,  βασισμένης στο  ιδιαίτερα δημοφιλές  έργο  του 
αείμνηστου Αντώνη Σαμαράκη «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ»!!! 
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Εφαρμογή      των    συνεργατικών   αναλυτικών      προγραμμάτων   με      τη    βοήθεια    των    νέων  
τεχνολογιών  στην         εκπαιδευτική   διαδικασία. Επιμόρφωση  και επαγγελματική     ανάπτυξη   
των εκπαιδευτικών. 
 
Επιστημονική  ανακοίνωση 
 
 
Θεοδωρος   χριστοδουλου 
Σύμβουλος      Σχολικού    Επαγγελματικού    Προσανατολισμού      Β/θμιας  Εκπαίδευσης        και 
Εργαστηριακός  Συνεργάτης  στην Ανωτάτη  Σχολή  Παιδαγωγικής  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης 
(Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε) 
 
 
1.     ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Με  την  αλματώδη  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας,  είναι  ανάγκη  να  αναθεωρήσουμε  τους 
εκπαιδευτικούς  μας  στόχους  και  μάλιστα  αυτούς  που  έχουν  σχέση  με  τις  θετικές      και  
Τεχνολογικές  επιστήμες. Η γνώση αυξάνεται με ταχύτατο ρυθμό και η μάθηση σε επίπεδο απλής 
πληροφόρησης καθίσταται περιορισμένης αξίας στη ζωή παιδιών και ενηλίκων. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει οι μαθητές να μαθαίνουν να επεξεργάζονται τη γνώση σε ανώτερα επίπεδα.  
Η  προσπάθεια  που  καταβάλλουμε  μέχρι  σήμερα  στη  χώρα  μας  σε  σχέση  με  τη  σύνταξη 
αναλυτικών προγραμμάτων, αφορά στο πώς η πανεπιστημιακή και  ερευνητική  γνώση θα φτάσει 
χωρίς  προβλήματα  εφαρμογής στις πιο  κάτω  βαθμίδες της εκπαίδευσης. Με αυτή την πρακτική 
το  εκπαιδευτικό  σύστημα  συμβάλλει  στην  απομάκρυνση  από  την  επιστημονική  κατανόηση, 
προωθώντας  επιφανειακά  εγκυκλοπαιδικά Αναλυτικά Προγράμματα.  Αυτή  η  λογική  αγνοεί  τον 
πιο  σημαντικό  παράγοντα  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  δηλαδή  το  μαθητή.  Τι  μπορεί  να 
κατανοήσει, τι τον ενδιαφέρει να μάθει και προπαντός πώς θα το μάθει (Roth , Wolff  , Michael , 
1995). 
Μια σύγχρονη προσέγγιση ανάπτυξης και  αξιολόγησης του  Αναλυτικού Προγράμματος απαιτεί 
να ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές έρευνες για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Υπάρχουν τόσα 
σημαντικά ευρήματα σ΄ αυτές τις έρευνες που οι δημιουργοί των Αναλυτικών προγραμμάτων δεν 
πρέπει  και  δεν  μπορούν  να  τα  αγνοούν.  Η    πρόταση  που  παρουσιάζεται    είναι  ενεργητική, 
βιωματική μάθηση με προσωπικό νόημα για το μαθητή, συνεργατική μάθηση σε μικρές ομάδες, 
παιδαγωγική  και  συμβουλευτική  καθοδήγηση  εκπαιδευτικού  με  υψηλή  μόρφωση,  ποιοτική 
ανάλυση,  διαλογική σχέση δασκάλου, με ευθύνη και αυτονομία  του μαθητή      και    ταυτόχρονα 
χρήση των  νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Ένα σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα καθορίζεται: 
Από τις επικρατέστερες  επιστημολογικές απόψεις και τη διδασκαλία τους. 
Από τις θεωρίες μάθησης που προσδιορίζουν τη διδασκαλία. 
Από τις κοινωνικές απαιτήσεις της εποχής και τις κοινωνικές παραδόσεις. 
Από  την  εκπαίδευση  των  εκπαιδευτικών    και  τις    νέες    τεχνολογίες  στην    εφαρμογή  της 
εκπαιδευτικής  διαδικασίας. 
Από  την  επαγγελματική  ανάπτυξη  του   εκπαιδευτικού. 
Από το σύστημα αξιολόγησης. 
Στο παρόν άρθρο προτείνεται τρόπος σχεδίασης αναλυτικών προγραμμάτων που  βασίζεται στις 
αρχές  της  συνεργατικής  μάθησης.  Στο  κεφάλαιο  2  περιγράφεται    η    επικρατούσα  σήμερα  
επιστημολογική άποψη και η   διδασκαλία της καθώς  και η σύντομη αναφορά στα συνεργατικά 
πρότυπα  μάθησης.    Στο  κεφάλαιο  3  μελετάται  η  παράμετρος  των  κοινωνικών  απαιτήσεων  της 
εποχής  και  κοινωνικών  παραδόσεων  και  στα  κεφάλαια  4  και  5  αντίστοιχα  η  εκπαίδευση  των 
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εκπαιδευτικών,    νέες    τεχνολογίες  στην    εφαρμογή  της  εκπαιδευτικής    διαδικασίας      και  η 
αξιολόγηση  με τα αντίστοιχα  συμπεράσματα. 
Η  ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ  ΚΑΙ Η  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΗΣ  ‐  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ  
ΠΡΟΤΥΠΑ  ΜΑΘΗΣΗΣ 
Πολλά πειράματα στις Ηνωμένες Πολιτείες απέδειξαν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής 
μάθησης.  Οι Augustine, Gruber  και  Ηanson  (1990)  επισήμαναν  ότι  η  προσέγγιση  αυτή  είχε  τα 
ακόλουθα αποτελέσματα: μια ριζική αλλαγή της αντίληψης της εκμάθησης και της διδασκαλίας 
στους  δασκάλους,  και  την  απόκτηση  πιο  κοινωνικών  ικανοτήτων  και  συμπεριφορών  όπως:  η 
δυνατότητα να μοιράζεται κανείς τις ιδέες με κάποιον άλλο, η αποδοχή των άλλων, μια καλύτερη 
“ψυχική υγεία”, μια καλύτερη αντίδραση στην ομάδα κ.λπ (Augustine, Gruber, Ηanson 1990). Οι 
συγγραφείς αυτοί υποστηρίζουν ότι η συνεργατική διδασκαλία έχει διαφορετικά αποτελέσματα 
πάνω στους αδυνάτους, μέτριους ή δυνατούς μαθητές. Οι αδύνατοι μπορούν να επωφεληθούν 
από  την  υποστήριξη  της  ομάδας  και  να  πετύχουν  εκεί  όπου  πριν  αποτύγχαναν.  Οι  μέτριοι 
μαθητές βλέπουν γενικά την επίδοσή τους να αυξάνει και την αντίληψή τους για τους ίδιους να 
βελτιώνεται.  Οι  πιο  δυνατοί,  κατά  την  άποψή  τους,  μαθαίνουν  να  δουλεύουν  μαζί  με  τους 
άλλους,  πράγμα  που  δεν  το  έκαναν  πριν,  με  δεδομένο  το  μεγάλο  ταλέντο  τους,  και  βρίσκουν 
ευχαρίστηση να βοηθούν την ομάδα. 
Έθεσαν  ως  στόχο  την  αντικατάσταση  της  από  καθέδρας,  θεωρητικής  και  παραγωγικής 
διδασκαλίας με επαγωγικές και συνεργατικές στρατηγικές, οι οποίες αποσκοπούν στην επίλυση, 
από  τους  μαθητές,  πρακτικών  προβλημάτων  τα  οποία  έχουν  ένα  νόημα  γι'  αυτούς 
(Κοντογιαννοπούλου  , Πολυδωρίδη 1992). 
Ο ΜcLean  προτείνει  (1988),  τη βελτίωση  της ποιότητας  της μάθησης,    και  τις συνεργατικές  και 
επαγωγικές στρατηγικές διδασκαλίας. Τι εννοούμε μ' αυτό; Ας θυμίσουμε, κατ' αρχάς, τι είναι η 
επαγωγή: μια νοητική λειτουργία η οποία συνίσταται στην αναγωγή γεγονότων σ' ένα κανόνα ή 
ειδικών  περιπτώσεων  σε  μια  γενική  πρόταση  (ΜcLean  1988).  Το  να  δηλώσουμε  ότι  :  «  η  
ποδοσφαιρική  ομάδα  του  ολυμπιακού    έχει  κύριο    χρώμα    το    κόκκινο  »  στηρίζεται  σε  μια 
επαγωγή. Χρειάστηκε να παρατηρήσουμε   κάθε  φορά  και  άλλη  ομάδα  για να  καταλήξουμε σε 
αυτό το αποτέλεσμα. Η συνεργατική προσέγγιση της διδασκαλίας αποτελείται από τρία σημεία: 
τη  συνεργατική  εργασία  μεταξύ  των  μαθητών,  την  επίλυση  αποκαλυπτικών  για  το  μαθητή 
προβλημάτων  και  την  αξιολόγηση  σύμφωνα  με  το  φάκελο  εργασίας  του  μαθητή.  Ας  δούμε 
καθένα από τα σημεία:   
            Κατ' αρχήν, οι μαθητές πρέπει να υιοθετήσουν ένα συνεργατικό τρόπο εργασίας ανάμεσα 
σ'  αυτούς  και  τον  καθηγητή.  Αυτό  μπορεί  να  γίνει  είτε  ανά  δυο  είτε  κατά  μικρές  ομάδες.  Ο 
ΜcLean  αναφέρεται  και  βεβαιώνει  ότι  η  συνεργατική  εργασία  είναι  ο  καλύτερος  τρόπος 
χρησιμοποίησης  του  διαθέσιμου  χρόνου  και  των  ταλέντων  του  καθενός.  Δυο  σκέψεις  είναι 
προτιμότερες από μια, όταν πρόκειται να επιλύσουμε προβλήματα,. Ακόμα περισσότερο όταν ο 
μαθητής  μαθαίνει  ένα  τρόπο  να  εργάζεται  και  να  ζει,  ο  οποίος  θα  του  είναι  χρήσιμος  στην 
κοινωνία. 
 
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
 
Η  αντίληψη  για  το  τι  σημαίνει  μάθηση,  διδασκαλία  και  εκπαιδευτική  διαδικασία  επηρεάζει 
θεμελιακά όλους τους παράγοντες που αναμειγνύονται στη διαδικασία αυτή  μέχρι την απόφαση 
για τον τρόπο διείσδυσης του αναλυτικού  προγράμματος. Αυτή η αντίληψη, που βέβαια αφορά 
όλα τα γνωστικά αντικείμενα, μπορεί να σκιαγραφηθεί συνοπτικά στα δύο παρακάτω μοντέλα: 
Μοντέλο  (α):  μετάδοση  πληροφοριών  από  το  δάσκαλο    προς    το  μαθητή.  
Θεώρηση της μάθησης ως ικανότητα του μαθητή να αναπαράγει αυτές   τις   πληροφορίες   όταν 
του ζητηθεί, σε συνθήκες αξιολόγησης. Καθοδηγητική διδασκαλία με αυστηρά προκαθορισμένο 
γνωστικό  περιεχόμενο  από  εκπαιδευτικούς  με  χαμηλών  απαιτήσεων  μόρφωση,  ενίσχυση 
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αυταρχικών κοινωνικών δομών και  αναλλοίωτο και μη εξελισσόμενο εκπαιδευτικό σύστημα. Στα 
πλαίσια  του  μοντέλου  αυτού,  υπάρχουν  δύο  τάσεις  σε    σχέση  με  τη  θεώρηση  του  ρόλου  των  
νέων  τεχνολογιών.    Αρχικά,  αυτή  της    μηχανοποίησης  της  διδασκαλίας,  της  χρήσης  των    νέων  
τεχνολογιών ως   υποκατάστατο   του δασκάλου και στη συνέχεια,  της χρήσης του ως εργαλείου 
για ποσοτική βελτιστοποίηση του ίδιου μοντέλου διδασκαλίας . 
Μοντέλο  (β)  : Ενεργητική, βιωματική μάθηση με προσωπικό νόημα για το μαθητή, συνεργατική 
μάθηση  σε  μικρές  ομάδες,  παιδαγωγική  και  συμβουλευτική  καθοδήγηση  εκπαιδευτικού  με 
υψηλή  μόρφωση,  ποιοτική  ανάλυση  ,  διαλογική  σχέση  δασκάλου,  ευθύνη  και  αυτονομία  του 
μαθητή.  
Είναι  επιτακτική ανάγκη  τα αναλυτικά   προγράμματα αλλά    και η εκπαίδευση    γενικότερα      να 
στραφεί     προς   τη   διαμόρφωση ανθρώπων  ικανών να θέτουν ενεργητικά στόχους, να κρίνουν 
πληροφορίες  και  να    τις    χρησιμοποιούν    αποτελεσματικά,  δηλαδή  όχι  για  ανθρώπους  που 
"ξέρουν"  αλλά  που  είναι  ικανοί  να  "μαθαίνουν  "(Linn,,Songer,Eylon1996).  Την  τελευταία 
τριακονταπενταετία, οι   έρευνες   δείχνουν ότι η σκέψη στο παιδί διαμορφώνεται ποιοτικά   και 
έχει τις καλύτερες πιθανότητες εξέλιξης μέσα από τη διαδικασία προσωπικών βιωμάτων μέσα σε 
κοινωνικό πλαίσιο. Τα αυταρχικά και ενημερωτικού χαρακτήρα  εκπαιδευτικά συστήματα δίνουν 
πολύ  λίγες  τέτοιες  ευκαιρίες  στο  μαθητή  (Barron.,  Schwartz,  Vye,   Moore,    Petrosino,  Zech.,  
Bransford,  1998). Στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  που  παρουσιάζουμε   μια  μόνη  ομάδα μαθητών 
πρέπει  να  ασχοληθεί  με  μια  εργασία  που  συμπεριλαμβάνει  αναζήτηση,  διερεύνηση  και 
πειραματισμό  και  της  οποίας  το  θέμα  έχει  γι'  αυτούς προσωπικό  ενδιαφέρον  και  νόημα.  Κατά 
πόσο  μπορεί  ένας  δάσκαλος  να  αναπτύξει  συνεργατική  σχέση  καθοδήγησης  μέσα  σε  τέτοιο 
πλαίσιο  θα    το    δούμε    παρακάτω.  Εδώ    θα    πρέπει    οι  μαθητές  να  μαθαίνουν  επιλύοντας 
προβλήματα  τα  οποία  έχουν  νόημα  γι'  αυτούς.  Διαπιστώνουμε,  πράγματι,  ότι  τα  εγχειρίδια 
περιλαμβάνουν προβλήματα τα οποία δε σημαίνουν τίποτα για το μαθητή. Θα  πρέπει  λοιπόν  να  
λαμβάνουμε  υπόψη μας  και  το περιβάλλον του μαθητή.  
Τα προβλήματα αυτά θα έπρεπε να    εμπνέονται, από την καθημερινή ζωή του παιδιού  (μαθητή) 
(Steffe  , Gale 1995). Θα   πρέπει    να  ζητήσουμε   μια πιο αυθεντική  και  λιγότερο  τυποποιημένη 
προσέγγιση  των  περιεχομένων  στη  διδασκαλία.  Απαιτείται  μια  ένταξη  σ'  ένα  εννοιολογικό 
πλαίσιο  της  διδασκαλίας  (Ξωχέλλης  ,  1989).  Οι  μαθητές  κινητοποιούνται  και  μαθαίνουν 
περισσότερο, όταν μπορούν να διαπιστώσουν κάποια χρησιμότητα στις αποκτημένες γνώσεις.   
4.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    ΤΩΝ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΚΑΙ   ΟΙ     ΝΕΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ . 
Η    εφαρμογή    προγραμμάτων    με    συνεργατικά    πρότυπα    θα    βρει    και    το    δάσκαλο  
απροετοίμαστο    (Ματσαγγούρας,   2000). Έτσι ο δάσκαλος που θα εφαρμόσει  το νέο αναλυτικό 
πρόγραμμα  πρέπει  να  έχει  γενικότερες  παιδαγωγικές  θέσεις  για  τους  μαθητές,  την  τάξη  ως 
κοινωνική  ομάδα  και  το  σχολείο  γενικότερα  (Elmore,    1995).  Το  αναλυτικό  πρόγραμμα 
οργανώνεται με βάση τους σκοπούς,  τους οποίους καλείται να υπηρετήσει και τα μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή του.  
Η οργάνωση του νέου αναλυτικού προγράμματος, αποτελεί  την προοπτική του επόμενου αιώνα 
(Wertsch.,  Toma  ,  1995).    Υπάρχει  επιτακτική  ανάγκη  για  γνήσια  διοικητική  και  ουσιαστική 
αποκέντρωση,  εξέλιξη  της  διαδικασίας  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  ως  αναπόσπαστο, 
συνεχές  και  συστηματικό  μέρος  του  κανονικού  ωραρίου  τους,  ποικιλότροπη  αναβάθμιση  του 
επαγγέλματος  του  εκπαιδευτικού  με  αρχή  την  πανεπιστημιακή  του  μόρφωση,  εξέλιξη  του  
προβληματισμού και της στάσης απέναντι στην έννοια της μάθησης και το ρόλο του δασκάλου σε 
πιο ευέλικτους ρυθμούς αναδιαμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων αξιολόγησης 
(Hargreaves , Fullan , 1993). 
Ξέρουμε  από  τη  διεθνή  εμπειρία  εφαρμογής  και  έρευνας  σχετικά  με  το  θέμα  αυτό,  ότι  οι 
υπολογιστές  χρησιμοποιήθηκαν  ως εκφραστικά εργαλεία από τους μαθητές προσφέροντας νέες 
δυνατότητες  αναβάθμισης  μαθησιακών  διαδικασιών  και  πλούτο  ευκαιριών  για  την  κοινωνική 
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δόμηση  της  γνώσης  σε  οποιοδήποτε  μάθημα  του  αναλυτικού  προγράμματος,  αλλά  και  να 
επιτρέψουν  (στον  εκπαιδευτικό)  να προβληματιστεί  και  να συμβάλει στην ποιοτική  εξέλιξη  της 
διδακτικής και μαθησιακής   διαδικασίας. Οι βασικές δραστηριότητες με βάση τις οποίες μπορεί 
να     ενδυναμωθεί  η μαθησιακή ικανότητα των  μαθητών με κατάλληλη χρήση   της  Τεχνολογίας   
είναι: 
Η  ολική  έκφραση  και  διερεύνηση  λογικομαθηματικών,  δηλαδή      νοητικών  πεδίων    μέσα    στα 
φυσικομαθηματικά αντικείμενα,  με προγραμματιζόμενες  εφαρμογές. 
Ο πειραματισμός  με  προσομοιωτές εργαστηρίων ή  άλλων  καταστάσεων. 
Η γραπτή έκφραση, με  επεξεργαστές κειμένου. 
Η  καταχώριση,  ταξινόμηση.  οργάνωση,  επεξεργασία,  ανάλυση,  αναζήτηση  και  έκθεση 
πληροφοριών, με συστήματα  βάσης δεδομένων. 
Η επικοινωνία  με υπολογιστικά δίκτυα και τηλεπικοινωνίες  (internet). 
Η ελεύθερη και γραμμική σχεδίαση, με συστήματα  CAD/CAM. 
Oι κατασκευές και η τεχνολογία ελέγχου με υπολογιστές  σε ειδικά  συστήματα  ρομποτικής  CIM. 
 Η  ποιότητα  του  Εκπαιδευτικού  Λογισμικού    θα  είναι  παράμετρος‐κλειδί  για  την  επιτυχία  της 
αναβάθμισης μαθησιακών διαδικασιών    δίνοντας πλούτο ευκαιριών για την κοινωνική δόμηση 
της γνώσης σε οποιοδήποτε μάθημα του αναλυτικού προγράμματος με στόχο την αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία.  
Στην παρούσα εργασία, κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση των σχετικών δραστηριοτήτων που 
θα  πρέπει  να  έχει  το λογισμικό  που  θα  πηγαίνει  στα  σχολεία. 
Να ευνοεί την ενεργοποίηση του μαθητή μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων, για πειραματισμό 
και διερεύνηση. 
Να  συμβάλλει  στη  βιωματική  προσέγγιση  της  γνώσης  και  στη  φιλικότερη,  ελκυστικότερη  και 
πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης. 
Να ευνοεί τη συνεργασία. 
Να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.  
Να  συμπληρώνει  το  διδακτικό  υλικό  που  χρησιμοποιείται  για  την  επίτευξη  των  στόχων  του  
συγκεκριμένου  Προγράμματος Σπουδών. 
 Θα  πρέπει  λοιπόν  να  υπάρξει  :  
Επιμόρφωση  Εκπαιδευτικών όχι στενά στη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων αλλά στις νέες 
δυνατότητες διδακτικής αντίληψης και μεθοδολογίας που επιτρέπει η χρήση τους και οι οποίες 
αναβαθμίζουν το ρόλο και το έργο του εκπαιδευτικού (Hurd , 1997). 
Η εφαρμογή τους στα σχολεία, με  άμεσο  στόχο  όχι   απλά     την   ποσοτικά  βελτιστοποιημένη  
καθιερωμένη    διδασκαλία,  αλλά  την ποιοτική διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων  και  της 
όλης στάσης απέναντι στη μάθηση και τη διδασκαλία (Hargreaves , 1995) . 
 
5. Η   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
Η  επιμόρφωση  γενικότερα  νοείται  και  ως  μια  συνεχής  και  επαναλαμβανόμενη    διαδικασία 
συστηματικά  οργανωμένη,  θεσμοθετημένη  ή  μη,  που  περιλαμβάνει  αφενός  θεσμοθετημένες 
δραστηριότητες  της  Τυπικής  Εκπαίδευσης,  συνήθως  υποχρεωτικού  χαρακτήρα,  και  αφετέρου 
οργανωμένες, αλλά μη θεσμοθετημένες, δράσεις της όχι σωστής   Εκπαίδευσης ( Μαυρογιώργος ,  
1996). 
Επιπλέον η  επιμόρφωση βαδίζει  παράλληλα με  την πορεία  της  επαγγελματικής  σταδιοδρομίας 
και  της  προσωπικής  εξέλιξης  του  εκπαιδευτικού.  Είναι  γνωστό  εξάλλου  ότι  η  επαγγελματική 
ταυτότητα  του  εκπαιδευτικού  διαμορφώνεται  κατά  την  επαγγελματική  του  σταδιοδρομία,  η 
οποία περιλαμβάνει τις εξής διαδοχικές, αλλά συμπληρωματικές φάσεις :  
αρχική επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτικών και βασική εκπαίδευση και κατάρτιση στις σχολές 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. 
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 επαγγελματική  ενσωμάτωση  και  θητεία  (άσκηση  του  διδακτικού  έργου  και  συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση) και  
 αποχώρηση από το επάγγελμα. 
Επίσης,  η  επιμόρφωση  στοχεύει  στη  διαρκή  ενημέρωση  και  υποστήριξη  της  επαγγελματικής 
ανάπτυξης  του  εκπαιδευτικού  προσωπικού  προκειμένου  να  καλύπτονται  οι  ανάγκες  που 
σχετίζονται  με  τη  βελτίωση  του  επιπέδου  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης  και  την  αύξηση  της 
αποτελεσματικότητας  του  σχολικού  συστήματος  (Χατζηπαναγιώτου,  2001)  .  Για  πολλούς 
μελετητές  οι  δύο  διαδικασίες    η  επαγγελματική  και  η  ατομική  ανάπτυξη‐  δεν  είναι  εύκολο  να 
διαχωριστούν.  Συγκεκριμένα  υποστηρίζεται  ότι  μόνο  αν  ο  εκπαιδευτικός  θεωρήσει  την 
επαγγελματική  ανάπτυξη  ως  ατομική  του  ανάπτυξη  οι  επιμορφωτικές  διαδικασίες  θα  είναι 
επιτυχείς.  Η  επιμόρφωση  είναι  αποτελεσματική μόνο  όταν  ο  εκπαιδευτικός  συμμετέχει  ενεργά 
και υπεύθυνα   στη   διαδικασία, επειδή τη θεωρεί προσωπική του υπόθεση.   Επομένως, ο όρος 
"επαγγελματική ανάπτυξη" έχει διπλή διάσταση :  
Τη    διάσταση    της    επαγγελματικής  εξέλιξης  και  σταδιοδρομίας  του  εκπαιδευτικού,  κατά  την 
οποία διαρκώς αναπτύσσει τις γνώσεις και δεξιότητές του, αφού οι συνθήκες μετεξελίσσονται και 
προκύπτουν νέες συγκυρίες . 
Το   γεγονός   ότι   παραπέμπει στην απόκτηση εκείνων των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα 
βοηθήσουν  τον  εκπαιδευτικό  να  αντιμετωπίσει  άμεσα  και  αποτελεσματικά  τα  ουσιαστικά 
προβλήματα που συναντά καθημερινά. 
          Απώτερος  στόχος  της  επιμόρφωσης  είναι  να  συμβάλει  στη  βελτίωση  της  επαγγελματικής 
πρακτικής  των  εκπαιδευτικών  και  κατ'επέκταση  σε  μια  εκπαίδευση  ποιότητας.  Είναι  βασικό, 
τελικά  και  χρήσιμο  να  επισημανθεί  ότι  η  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  εντάσσεται  στη 
φιλοσοφία  της  διαβίου  εκπαίδευσης.  Η  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  ως  συνεχιζόμενη 
επαγγελματική  εκπαίδευση  υπάγεται  στο  ευρύτερο  πεδίο  της  Διαβίου  Εκπαίδευσης,  η  οποία, 
εκτός  της  τυπικής  (θεσμοθετημένης)    και  της  μη‐τυπικής  μάθησης  (μη  θεσμοθετημένης  αλλά  
οργανωμένης),  περιλαμβάνει  και  την  άτυπη  (τυχαία)  (Χατζηπαναγιώτου  ,2001).  Αν  όμως 
πρωταρχικό αξίωμα της διαβίου μόρφωσης αποτελεί η θέση ότι κάθε άτομο σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του δικαιούται να μαθαίνει και να αναπτύσσεται σφαιρικά ως προσωπικότητα,  τότε η 
επιμορφωτική  διαδικασία  είναι  μια  πολλαπλή  πρόκληση  για  τον  εκπαιδευτικό,  αφού  συνάγει 
δραστηριότητες  που  εμφανώς  αφορούν  τη  μεθόδευση  της  προσωπικής  του,  συνεχούς  και 
πολυεπίπεδης,  αυτοεξέλιξης  και  διευκολυντής  του  πνεύματος  της  διαβίου  μάθησης  στους 
μαθητές  
( Ξωχέλλης, 1989). 
 
6.   ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η αξιολόγηση  του  παραπάνω  συστήματος συνεργατικής  μάθησης   θα  γίνεται ξεκινώντας από 
τους φακέλους,  οι οποίοι  ετοιμάστηκαν από  τους μαθητές.  Καθώς προχωρά το σχολικό έτος,  ο 
μαθητής πρέπει να παρουσιάζει σταδιακά τις εργασίες του οι οποίες αποτελούν ένα φάκελο. Οι  
σημερινοί  τρόποι  της αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλοι για να καταμετρήσουμε μια αυθεντική 
μάθηση, δηλαδή αυτή που έχει νόημα για το μαθητή. Οι   εξετάσεις, έτσι όπως τις ξέρουμε, δεν 
κάνουν τίποτε άλλο παρά να ενδυναμώνουν μια ανεπαρκή και μη προσαρμοσμένη παιδαγωγική 
(Vygotsky , 1978). 
          Δε   θα   πρέπει   να   υποστηρίζουμε     το   περιεχόμενο, αλλά   τη δομική προσέγγιση, διότι  
δημιουργούνται    κακές   παιδαγωγικές   που   η    γενική    τους   διάσταση    είναι    το βασικό    τους  
μειονέκτημα (Bereiter , Scardamalia  , 1993). 
 
7.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ο  προβληματισμός  που  αναπτύσσεται  σε  αυτή    την  εργασία  ξεκινά  από  τις  ανάγκες  και  τις 
προτεραιότητες της Γενικής Παιδείας στη χώρα μας. Είναι επιτακτική ανάγκη η όλη αντίληψη και 
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πρακτική  των αναλυτικών προγραμμάτων  για την εκπαιδευτική διαδικασία να μπουν σε πορεία 
δυναμικής και συνεχούς μετεξέλιξης (Cobern , Aikenhead , 1998). Θα  πρέπει το παραδοσιακό και 
καθιερωμένο  μοντέλο  της  αυταρχικής,  θεωρητικής  εκπαίδευσης  να  μετεξελιχθεί  σε  ένα 
συνυφασμένο με τη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη και κοινωνική πραγματικότητα μαζί  με τις 
διάφορες άλλες ανάγκες, σε ένα πραγματολογικό μοντέλο διαλογικής σχέσης δασκάλου μαθητή, 
προσανατολισμένο προς  την ανάπτυξη  ικανοτήτων δόμησης  της  γνώσης,  συνεργατικότητας  και 
παραγωγικότητας, αναζήτησης, ανάλυσης και έκθεσης της πληροφορίας στα πλαίσια ενεργητικής 
κοινωνικής δραστηριότητας που έχει και προσωπικό, αλλά και συλλογικό νόημα για τους μαθητές 
(Greenfield  ,  Cocking,1996),  (Χριστοδούλου,    2003α).  Τα    αποτελέσματα  του    αναλυτικού  
προγράμματος  θα  επιτρέπουν  στον  μαθητή  : 
Να συνειδητοποιήσει απαντήσεις διαφορετικές από τις δικές του καθώς και τη διαφορετικότητα 
των απόψεων  των  άλλων συμμαθητών  του. Αυτό θα τον αναγκάζει να απαγκιστρώνεται από την 
αρχική του απάντηση  ή  ιδέα (Lazarowitz , Hertz Lazarowitz , 1998).  
Να  μαθαίνει  να  ανακαλύπτει  πληροφορίες  (ενδιαφέρουσες,  απρόβλεπτες,  γνωστές, 
καθησυχαστικές,  λανθασμένες)  στις απαντήσεις  των άλλων,  οι οποίες θα  του φανούν χρήσιμες 
στη δόμηση της  δικής του  γνώσης (Σταυρίδου , 2000). 
Μέσα   στην ομάδα   που   βρίσκεται    να   δημιουργεί   σύγκρουση,   που   μπορεί να οδηγήσει  το 
μαθητή να δεχτεί να βρίσκεται συγχρόνως σε κατάσταση αλλαγής και συνεργασίας   για την επί‐
λυση προβλημάτων  που  επεξεργάζεται η  ομάδα  του (Χριστοδούλου,  Θ. 2003α).  
Να γνωρίζει  ότι υπολογιστής  είναι εργαλείο ικανό να βοηθήσει στην εκπαιδευτική αναβάθμιση 
για  όλα  τα  μαθήματα  του  συνεργατικού  αναλυτικού  προγράμματος  και  όχι  αντικείμενο  για 
μάθηση  ή τεχνικό  εργαλείο εξειδίκευσης γνώσης.  
 Να  μαθαίνει    ότι  οι    κύριοι    παράγοντες    της  ενσωμάτωσης  οποιασδήποτε  τεχνολογίας  στη 
σχολική ζωή ( στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά  και στο  Λύκειο)  είναι η ύπαρξη  
κοινωνικά  προσαρμοσμένων  παιδαγωγικών  στόχων  για  τη  χρήση  της  με  κύριο  άξονα  την 
ανθρώπινη  αυτοεξέλιξη  σε  όλα  τα  επίπεδα  (Χριστοδούλου,    2003β).  Έτσι,  μπορούμε  να 
χρησιμοποιήσουμε  την  νέα  τεχνολογία  για  την πρόοδο  της  εκπαιδευτικής μας πρακτικής  χωρίς  
να  βρίσκεται  σε  απομόνωση ή ακόμα και σε αντίθεση με αυτήν.  
 
Το  Λογισμικό  των  νέων  τεχνολογιών  σε  σχέση  με  τον  καθηγητή  θα πρέπει  να : 
Υποστηρίζει  την  εκπαίδευση  και  την  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  σε  προγράμματα, 
δραστηριότητες  και  εμπειρίες  που  θα  τους  βοηθήσουν  να  αναλύσουν,  διευκρινίσουν  τις 
υπάρχουσες αξίες, στάσεις, συμπεριφορές.  
Προωθεί την ισότητα των ευκαιριών επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς. 
Υπάρχει ειδικά σχεδιασμένο συνθετικό ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό.  
 Υπάρχει συστηματική υποστήριξη του καθηγητή  από  το  χώρο  του  σχολείου   του .  
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Ευρυζωνικότητα  και  ελεύθερο  λογισμικό  –  λογισμικό  ανοιχτού  κώδικα:  Δύο  προκλήσεις  για  το 
αύριο της Εκπαίδευσης 
 
Χ. Ι. Μπούρας* 
 ru6.cti.gr/bouras 
 
Εισαγωγή 
Ευρυζωνικότητα ορίζεται με ευρεία έννοια ως το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, 
κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον αποτελούμενο από: 
την  παροχή  γρήγορων  συνδέσεων  στο  Διαδύκτιο  σε  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερο  μέρος  του 
πληθυσμού,  με  ανταγωνιστικές  τιμές  (με  τη  μορφή  καταναλωτικού  αγαθού),  χωρίς  εγγενείς 
περιορισμούς  στα  συστήματα  μετάδοσης  και  τον  τερματικό  εξοπλισμό  των  επικοινωνούντων 
άκρων  
την  κατάλληλη  δικτυακή  υποδομή  που:  α)  επιτρέπει  την  κατανεμημένη  ανάπτυξη  υπαρχόντων 
και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, β) δίνει τη δυνατότητα 
αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών 
σε  εύρος  ζώνης,  αναδραστικότητα  και  διαθεσιμότητα,  και  δ)  είναι  ικανή  να  αναβαθμίζεται 
συνεχώς  και  με  μικρό  επιπλέον  κόστος  ώστε  να  εξακολουθεί  να  ικανοποιεί  τις  ανάγκες  όπως 
αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της 
πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών  
την δυνατότητα  του πολίτη να επιλέγει α) ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης που 
ταιριάζουν  στον  εξοπλισμό  του,  β)  μεταξύ  διαφόρων  δικτυακών  εφαρμογών  και  γ)  μεταξύ 
διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης  και ψυχαγωγίας  και  με  πιθανή  συμμετοχή  του  ίδιου  του 
πολίτη στην παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών  
το  κατάλληλο  ρυθμιστικό  πλαίσιο  αποτελούμενο  από  πολιτικές,  μέτρα,  πρωτοβουλίες,  άμεσες 
και  έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες  για  την  ενδυνάμωση  της  καινοτομίας,  την προστασία  του 
ανταγωνισμού  και  την  εγγύηση  σοβαρής  ισορροπημένης  οικονομικής  ανάπτυξης  ικανής  να 
προέλθει  από  τη  γενικευμένη  συμμετοχή  στην  Ευρυζωνικότητα  και  την  Κοινωνία  της 
Πληροφορίας. 
Στρατηγική για την Ευρυζωνική Πρόσβαση και Υπηρεσίες 
Η  Καταλυτική  Επίδραση  των  Νέων  Δικτυακών  Τεχνολογιών.  Η  ταχύτατη  ανάπτυξη  των  νέων 
δικτυακών  τεχνολογιών  και  η  επερχόμενη  σύγκληση  τηλεπικοινωνιών,  πληροφορικής  και 
ηλεκτρονικών  μέσων  μαζικής  ενημέρωσης,  επιφέρουν  σημαντικές  ανατροπές  στα  οικονομικά 
μοντέλα ανάπτυξης  στους  τομείς  των  Τηλεπικοινωνιών,  της Πληροφορικής,  των  Υπηρεσιών  και 
του Εμπορίου. Παράλληλα, επιδρούν καθοριστικά στα κοινωνικά μοντέλα οργάνωσης που σκοπό 
έχουν την εξασφάλιση της συμμετοχής, της συνοχής και της ισονομίας των πολιτών, την ισότιμη 
επικοινωνία και την πρόσβαση στη γνώση.  
Η ανταγωνιστικότητα ενός κράτους στο σημερινό περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας και ψηφιακής 
σύγκλισης,  συσχετίζεται  έντονα  με  την  ύπαρξη  προηγμένων  δικτυακών  υποδομών  υψηλής 
ποιότητας,  χωρητικότητας  και  απόδοσης,  ορθολογικά  ανεπτυγμένων  και  κοστολογημένων,  οι 
οποίες  προσφέρουν  εύκολη,  ασφαλή  και  αδιάλειπτη  πρόσβαση  στο  διεθνές  "ηλεκτρονικό 
πλέγμα" της γνώσης και του εμπορίου, με προσιτά τιμολόγια χωρίς τεχνητούς αποκλεισμούς.  
Ορισμός  και  Προϋποθέσεις  Ευρυζωνικής  Πρόσβασης.  Η  Ευρυζωνική  πρόσβαση,  υπό  τη  στενή 
έννοια,  ταυτίζεται  με  την  ικανότητα  μεταφοράς  μεγάλου  όγκου  πληροφορίας  μεταξύ 
επικοινωνούντων  συστημάτων  και  τελικών  χρηστών  με  έμφαση  στην  δυνατότητα  συνεχούς 
σύνδεσης  με  παρόχους  πολυμεσικού  περιεχομένου  και  την  μετάδοση  στο  βρόχο  πρόσβασης 
(τελευταίο  μίλι)  καλής  ποιότητας  διαδραστικού  video.  Προϋποθέτει  πολιτικές  και  οικονομικές 
συνθήκες  που  διασφαλίζουν  την  επεκτασιμότητα,  κλιμάκωση  και  βιωσιμότητα  υποδομών  και 
υπηρεσιών,  με  απαραίτητο  όρο  την  ύπαρξη  δικτυακών  υποδομών  κορμού  υπερ‐υψηλών 
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ταχυτήτων  και  αντιστοίχου  όγκου,  ενδιαφέροντος  και  οικονομικής  αξίας  διακινούμενης 
πληροφορίας. 

Ο Νέος Ρόλος του Τελικού Χρήστη. Στις ανοικτές δικτυωμένες κοινωνίες και οικονομίες, όπου η 
αύξηση  του  αριθμού  των  συμμετεχόντων  επιφέρει  πολύ  μεγαλύτερη  αύξηση  στην  αξία  του 
συνολικού "προϊόντος", πολλαπλασιάζονται οι  ευκαιρίες  για επιχειρηματική δραστηριότητα και 
για βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Είναι επιτακτική πλέον η αντιμετώπιση όλων των 
συμμετεχόντων  χρηστών  όχι  ως  παθητικών  καταναλωτών  αλλά  ως  εν  δυνάμει  παρόχων 
υπηρεσιών και προστιθέμενης αξίας. 

Ο Ρόλος της Πολιτείας. Η ταχεία ανάπτυξη κατάλληλων προσιτών και προσβάσιμων ευρυζωνικών 
υποδομών χωρίς αποκλεισμούς, και η ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών και υπηρεσιών πρέπει να 
αποτελέσει  ύψιστη  προτεραιότητα  της  πολιτείας.  Η  δυνατότητα  ευρυζωνικής  διασύνδεσης  σε 
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, είναι απαραίτητη ενέργεια για να μειωθεί δραστικά ο κίνδυνος 
διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και να 
δοθούν ευκαιρίες και δυνατότητες για την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών της Ελλάδας.  

Η  ανάπτυξη  και  χρήση  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  από  την  Δημόσια  Διοίκηση,  ειδικότερα  τους 
τομείς  της  Παιδείας  και  της  Υγείας,  μπορεί  να  αποτελέσει  κύριο  μοχλό  ευαισθητοποίησης,  και 
διείσδυσης των υπηρεσιών αυτών στην επικράτεια, προωθώντας τη χρήση τους στους πολίτες και 
στις επιχειρήσεις. Η πολιτεία, μετακινούμενη από το ρόλο του παθητικού "πελάτη‐καταναλωτή" 
στην  κατεύθυνση  του  καταλύτη  αλλαγών,  του  ενεργού  χρήστη  και  του  παρόχου  ψηφιακών 
δημοσίων ευρυζωνικών υπηρεσιών με στόχο  την κοινή ωφέλεια, μπορεί με  τις  επιλογές  της να 
διαμορφώσει νέες δυναμικές και επίπεδα ισορροπίας, επιταχύνοντας την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
υποδομών  και  υπηρεσιών  με  επιδίωξη  την  κάλυψη  των  στόχων  που  θέτει  η  Ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία e‐Europe 2005.  

Η  Ελληνική  Πραγματικότητα.  Ειδικότερα  στην  Ελλάδα  όλα  τα  στοιχεία  αποδεικνύουν  ότι  ο 
συνδυασμός  εγγενών  χαρακτηριστικών  της  τοπικής  αγοράς  και  της  έως  τώρα  έλλειψης 
ανταγωνισμού  στις  τηλεπικοινωνίες  (με  εξαίρεση  την  κινητή  τηλεφωνία)  δεν  επιτρέπουν  την 
ταχεία ανάπτυξη  της  ευρυζωνικής πρόσβασης,  σε σύγκριση με  τους εταίρους μας στην Ε.Ε.  και 
στον ΟΟΣΑ. Το γεγονός αυτό, επιβάλλει την εισήγηση τολμηρών και φιλόδοξων, αλλά ταυτόχρονα 
ρεαλιστικών  και  με  άμεση  δυνατότητα  υλοποίησης,  στόχων.  Η  υστέρηση  στην  εκτέλεση  του 
έργου  αυτού,  ειδικά  κατά  την  κρίσιμη  περίοδο  ανάληψης  σημαντικών  συναφών  δράσεων 
τεχνολογικής  αναβάθμισης  τα  οποία  είναι  αδύνατον  να  υλοποιηθούν  ολοκληρωμένα  χωρίς 
ευρυζωνικές επικοινωνιακές υποδομές, θα οδηγήσει τη χώρα σε ακόμη δυσμενέστερη θέση στην 
παγκόσμια ανταγωνιστική οικονομία.  

Όσον  αφορά  την  υποσχόμενη  διαθεσιμότητα  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  από  τον  ΟΤΕ,  ή  τους 
νεοεμφανιζόμενους ανταγωνιστές  του,  δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη  εξάπλωση  των σχετικών 
υποδομών  και  υπηρεσιών  κάτω  από  το  κρατούν  σύστημα  επιχειρηματικών  προτύπων  και 
πρακτικών, όπου η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και η πρόσβαση στα δίκτυα επικοινωνίας, 
αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως παραπροϊόν της αγοράς τηλεφωνικών υπηρεσιών.  

Καταλήγοντας  προτείνονται  συγκεκριμένες  συστάσεις‐δράσεις  με  συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα.  Οι  πιο  σημαντικές  από  αυτές  έχουν  να  κάνουν  με  την  ανάπτυξη  δικτύων 
οπτικών ινών σε περιφερειακό επίπεδο μέχρι το τέλος του 2005, τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου 
Δημόσιας  Διοίκησης  και  την  ανάδειξη  μια  σειρά  θεμάτων  που  ως  στόχο  τους  έχουν  την 
δημιουργία συνθηκών υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς.  

Το ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) 

Ο  ισχυρότατος  δεσμός  του  ΕΛ/ΛΑΚ  με  την  δημιουργία  και  υιοθέτηση  ανοικτών  προτύπων 
αποδεικνύεται  με  την  εξέλιξη  του  ίδιου  του  Διαδικτύου.  Ο  λόγος  που  το  πρωτόκολλο 
επικοινωνίας  του  Διαδικτύου  (TCP/IP)  εξαπλώθηκε  τόσο  γρήγορα  και  αποτελεσματικά, 
μετατρέποντας το Διαδίκτυο σε μια παγκόσμια πλατφόρμα επικοινωνίας, γνώσης και οικονομικής 
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δραστηριότητας,  έγκειται  στην  ελεύθερη    διαθεσιμότητα  των  αναφορών  υλοποίησής  του  οι 
οποίες και βασίζονταν στο ανοικτό λογισμικό.  
Η διαδικασία ανάπτυξης του ΕΛ/ΛΑΚ διαφέρει ριζικά από τη διαδικασία ανάπτυξης του κλειστού 
λογισµικού αφού βασίζεται σε ανοικτά συµµετοχικά πρότυπα ανάπτυξης, μέσα από ένα ανοικτό 
δίκτυο  ‘εθελοντών’ προγραµµατιστών, οι οποίοι αναπτύσσουν και διορθώνουν τον κώδικα ενός 
προγράµµατος παράλληλα.  
Η  Πολιτεία  πρέπει  να  αναγνωρίσει  τις  οικονοµικές  και  κοινωνικές  επιπτώσεις  του  ΕΛ/ΛΑΚ  ως 
ιδιαίτερα  σημαντικές,  λόγω  των  οικονοµικών  χαρακτηριστικών  του  και  των  θετικών  του 
επιδράσεων στη συνολική οικονοµική δραστηριότητα. Το ΕΛ/ΛΑΚ πρέπει να αντιμετωπίζεται και 
να  εξελίσσεται  ως  ένα  δηµόσιο  αγαθό,  που  χαρακτηρίζεται  από  τα  θετικά  αποτελέσματα  της 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης χρηστών, να δραστηριοποιείται με βάση τις αρχές της βασικής 
έρευνας,  της  καινοτοµίας  και  της  ανάπτυξης,  να  συμβάλλει  καθοριστικά  στην  εξέλιξη  της 
τυποποίησης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και να αποτελεί: 
εξαιρετικό σύστηµα εκπαίδευσης και µοχλό τεχνολογικής ανάπτυξης 
πηγή  δηµιουργίας  de  facto  τυποποίησης  και  διαλειτουργικότητας  συμβάλλοντας  καθοριστικά 
στην αξιοπιστία, πολύ‐χρηστικότητα και βιωσιμότητα των κρατικών επενδύσεων 
Αλήθειες για το ΕΛ/ΛΑΚ… 
Οι μέθοδοι ανάπτυξης  του αποτελούν  και  την  εγγύηση για  την δημιουργία λογισμικού υψηλής 
ποιότητας 
Υπάρχει επαρκής υποστήριξη από δίκτυα χρηστων και πληροφοριών 
Οι άδειες για το ΕΛ/ΛΑΚ έχουν στο επίκεντρό τους τον χρήστη ενώ η επιλογή τους δεν είναι πάντα 
απλή υπόθεση  
Δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις πιο φθηνό από το "ιδιοκτησιακό" λογισμικό 
Συμπεράσματα 
Η γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο, η Ευρυζωνικότητα, θα επιτρέψει την αξιόπιστη και γρήγορη 
μετάδοση  πολυμεσικών  δεδομένων  για  χρήση  από  την  εκπαιδευτική  κοινότητα  σε  πραγματικό 
χρόνο.  Θα  δώσει  τη  δυνατότητα  για  νέες  υπηρεσίες  με  καλή  ποιότητα  που  θα  μπορούν  να 
αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση του μοντέλου του Ελεύθερου Λογισμικού – 
Λογισμικού  Ανοιχτού  Κώδικα  θα  επιτρέψει  την  ανάπτυξη  με  φθηνό  κόστος 
επαναχρησιμοποιούμενων  προγραμμάτων  και  εκπαιδευτικού  λογισμικού.  Η  τήρηση  προτύπων 
στη  παραγωγή  και  ψηφοποίηση  εκπαιδευτικού  περιεχομένου  θα  επιτρέψει  τη  χρήση  του  από 
όλους χωρίς τους περιορισμούς αδειών χρήσης και υψηλό κόστος. Οι δύο αυτές δυνατότητες – 
προκλήσεις  θα  προσφέρουν  στην  Εκπαίδευση  τη  δυνατότητα  για  σημαντικά  άλματα  και 
επιτυχίες. 
 

 

*Ο  Χ.  Ι.  Μπούρας  είναι  Αναπληρωτής  Καθηγητής  στο  Τμήμα 
Μηχανικών  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  και  Πληροφορικής  του 
Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΕΜ‐6 στο 
ΕΑΙΤΥ, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για  την Ευρυζωνική 
Πρόσβαση  της  Ειδικής  Γραμματείας  για  τη  Κοινωνία  της 
Πληροφορίας  του  ΥΠΕΘΟ  και  Συντονιστής  της  Συντονιστικής 
Επιτροπής  Συμβούλων  Υποστήριξης  για  το  ΕΠ  της  ΚτΠ  στη 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
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Η  συμβολή  της  μεταγνωστικής  έρευνας  στο  σχεδιασμό,  στην  ανάπτυξη  και  στη  χρήση 
εκπαιδευτικού λογισμικού για τη Γλώσσα στην τάξη. 
 
Μπότσας Γεώργιος 
Δάσκαλος  Ειδικής  Αγωγής,  Υποψήφιος  Διδάκτορας,  Παιδαγωγικό  Τμήμα  Ειδικής  Αγωγής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Παντελιάδου Σουζάνα 
Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
 
 
Περίληψη 
Ο σημαντικός ρόλος που παίζουν τα υλικά διδασκαλίας και πιο συγκεκριμένα του εκπαιδευτικού 
λογισμικού  στην  καθημερινή  πρακτική  και  στην  τελική  μάθηση  των  παιδιών,  αναδεικνύει  το 
συστηματικό σχεδιασμό  και ανάπτυξή  του, ως  οργανικό  τμήμα  της  διδασκαλίας  και ως βασικό 
προαπαιτούμενο  της  επιτυχίας  της.    Ο  σχεδιασμός  και  η  ανάπτυξη  των  προγραμμάτων  για  τη 
διδασκαλία  ειδικότερα  της  γλώσσας,  επηρεάζεται  καθοριστικά  από  τις  αντιλήψεις  και  τα 
ερευνητικά δεδομένα, σχετικά με το πώς μαθαίνουν οι μαθητές.   Στην εξέλιξή της και ιδιαίτερα 
στη δεκαετία του ’90, η μεταγνωστική έρευνα περιγράφοντας σε όλες του τις διαστάσεις το πώς 
πραγματικά μαθαίνουν τα παιδιά και ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν στη διαδικασία μάθησης, 
συνέβαλε σημαντικά στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη κατάλληλων  τρόπων διδασκαλίας μέσα 
από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μάλιστα, η εστίαση στην εξέταση των μαθησιακών δυσκολιών 
ανέδειξε  δεδομένα  και  άξονες  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη,  ώστε  να  γεφυρώνονται  τα 
χάσματα ή να παρακάμπτονται οι περιοχές αδυναμίας τόσο των τυπικών όσο και των μη τυπικών 
μαθητών.  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η  διδασκαλία  προσεγγίζεται  πλέον  ως  μία  σύνθετη  διαδικασία,  που  δομείται  μέσα  από  την 
αλληλεπίδραση διαφορετικών παραγόντων όπως ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός και το περιβάλλον 
(Παντελιάδου  &  Μπότσας,  2003).  Σε  ό,τι  αφορά  ειδικότερα  στο  περιβάλλον,  ένα  από  τα 
σημαντικότερα στοιχεία που μελετώνται, είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Με τον όρο υλικά 
διδασκαλίας  περιγράφονται  όλα  εκείνα  τα  βοηθήματα,  βιβλία,  χάρτες,  εκπαιδευτικό  λογισμικό 
κλπ.,  που  χρησιμοποιούνται  στην  καθημερινή  διδακτική  πράξη,  έτσι  ώστε  οι  μαθητές  να 
πληροφορηθούν,  να  εξασκηθούν,  με  μια  λέξη  να  μάθουν  (Newby,  Stepich,  Lehman &  Russell, 
2000).  Μάλιστα,  το  εκπαιδευτικό  λογισμικό,  το  λογισμικό  που  εμπλέκει  διδακτικούς  στόχους, 
ενσωματωμένα  εκπαιδευτικά  σενάρια,  μεταφορές  με  εκπαιδευτικό  νόημα  –  αξία  και  επιφέρει 
διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα  (Μικρόπουλος, 2000),  τείνει  να πάρει σημαντική θέση 
στην καθημερινή διδακτική πράξη. Οι υπολογιστές και το εκπαιδευτικό λογισμικό που «τρέχει» σ’ 
αυτούς,  προσφέρουν  στους  μαθητές  πρόσβαση  στην  πληροφορία  και  στην  οικοδόμηση  της 
γνώσης που μπορεί να παρουσιαστεί με πολλαπλά μέσα (Gordon, 1996).  
Με  βάση  την  εποικοδομιστική  προσέγγιση,  μάθηση  δεν  είναι  τόσο  η  απλή  πρόσκτηση  της 
γνώσης,  των πληροφοριών,  αλλά η συνεχής αναδόμηση  του  τι  έχει μαθευτεί ήδη.  Δεν υπάρχει 
μια  σειριακού  τύπου  απομνημόνευση,  αλλά  μία  αναθεώρηση  των  υπαρχουσών  γνωστικών 
δομών,  έτσι  ώστε  να  δεχθούν  τη  νέα  πληροφορία  και  είτε  να  την  ενσωματώσουν  είτε  να  την 
απορρίψουν  είτε  να  την  εγκαθιδρύσουν  σαν  νέο  και  ορθό  γνωστικό  σχήμα  (Rieber,  1991).  Η 
συνεχής  αυτή  πάλη  –  αναδόμηση  της  γνωστικής  βάσης  στην  οποία  εμπλέκονται  συνεχώς  και 
καθημερινά οι μαθητές, μπορεί να βοηθηθεί από περιβάλλοντα εκπαιδευτικού λογισμικού. Αυτά 
μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία στα χέρια των μαθητών, με τα οποία θα πάρουν τον έλεγχο 
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της  ίδια  τους  της  μάθησης,  θα  σκεφθούν  πάνω  στην  ίδια  τους  την  σκέψη,  καθώς  και  στις 
συνέπειες των γνωστικών επιλογών που κάνουν (Sewell, 1990). 
Ο σημαντικός ρόλος που καλείται να παίξει το εκπαιδευτικό λογισμικό στην καθημερινή πρακτική 
και  στη  μάθηση  των  παιδιών,  αναδεικνύει  το  συστηματικό  σχεδιασμό  και  ανάπτυξή  του,  ως 
οργανικό τμήμα της διδασκαλίας και ως βασικό προαπαιτούμενο της επιτυχίας της.  
  Ο  σχεδιασμός  και  η  ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  για  τη  διδασκαλία  της 
γλώσσας, επηρεάζεται καθοριστικά από τις αντιλήψεις και τα ερευνητικά δεδομένα, σχετικά με 
το  πώς  μαθαίνουν  οι  μαθητές.  Η  σε  βάθος  γνώση  των  γνωστικών  και  συναισθηματικών 
χαρακτηριστικών  των  παιδιών,  των  παραγόντων  που  τους  κινητοποιούν,  καθώς  και  της 
υπάρχουσας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, επηρεάζουν αποτελεσματικά το σχεδιασμό αλλά και 
την ανάπτυξή των προγραμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη (Παντελιάδου & 
Μπότσας,  2003).  Τελικός  σκοπός  είναι  να  αναπτυχθεί  εκπαιδευτικό  λογισμικό  που  θα 
κινητοποιήσει  τους  μαθητές,  εφόσον    θα  βρίσκονται  σε  ένα  πλαίσιο  οικείο  γνωστικά  και 
συναισθηματικά, που θα βοηθήσει στη διδασκαλία και στη μάθηση. 
  Ένα δεύτερο, αλλά το ίδιο σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει τη διδασκαλία και εντάσσεται 
στον  παράγοντα  «εκπαιδευτικός»,  είναι  οι  διδακτικές  στρατηγικές  που  χρησιμοποιούνται  στην 
καθημερινή διδακτική πρακτική. Με τον όρο διδακτική στρατηγική, περιγράφεται η σχεδιασμένη 
ομάδα  ενεργειών  που  σκοπό  έχει  την  κατάκτηση  κάποιων  εκπαιδευτικών  στόχων  (Beale  & 
Sharples, 2002). Για το εκπαιδευτικό λογισμικό, η στρατηγική αυτή μπορεί είτε να είναι μέρος του 
προγράμματος  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  (π.χ.  μια  ακολουθία  διδακτικής  παρουσίασης  και 
αξιολόγησης) είτε μπορεί να είναι η ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η χρήση του 
σαν αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής πράξης είτε να είναι ο συνδυασμός των παραπάνω. Με 
άλλα λόγια, το εκπαιδευτικό λογισμικό ανάλογα με τη χρήση του, μπορεί να αντικαταστήσει τον 
εκπαιδευτικό  σαν  μοντέλο  ενεργειών  και  σκέψης  μέσα  στην  τάξη  ή  να  αποτελέσει  μια 
εμπλουτισμένη γνωστική πηγή και εργαλείο της διδασκαλίας. Η απόφαση για το ποια διδακτική 
στρατηγική θα ακολουθηθεί,  σχετίζεται επίσης με τις αντιλήψεις που έχει ο εκπαιδευτικός για το 
πώς τελικά μαθαίνουν οι μαθητές του και ποιο μέρος αυτής της διαδικασίας μπορεί με επιτυχία 
να επηρεαστεί διδακτικά. 
  Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, τρεις είναι οι διαστάσεις που ενδιαφέρουν αυτούς που 
θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν εκπαιδευτικό λογισμικό διδασκαλίας της γλώσσας: 
Οι αντιλήψεις για τη διδασκαλία της ανάγνωσης. 
Η  σύγχρονη  μεταγνωστική  έρευνα  σχετικά  με  τον  τρόπο  μάθησης  του  παιδιού,  με  ιδιαίτερη 
αναφορά στον γραπτό λόγο. 
Το σημερινό επίπεδο και οι δυνατότητες της τεχνολογίας, εφόσον τα υλικά σχετίζονται με αυτήν. 
 
2. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Πίνακας 1: Παλιές και νέες θεωρήσεις για την ανάγνωση 
Μέχρι  τη  δεκαετία  του  ’70,  η  αντίληψη  για  τη  διδασκαλία  της  γλώσσας,  εδράζει  κυρίως  στον 
συμπεριφορισμό. Με βάση τα πλούσια ερευνητικά δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τότε από τους 
συμπεριφοριστές,  αναπτύχθηκαν  οι  παραδοσιακές  θεωρήσεις  κυρίως  για  την  ανάγνωση. 
Σύμφωνα με αυτές, σκοπός της μάθησης είναι να κυριαρχήσουν οι μαθητές πάνω σε μεμονωμένα 
γεγονότα  και  δεξιότητες,  όπως  η  ανάγνωση  και  η  γραφή.  Οι  θεωρήσεις  αυτές  προσέγγιζαν  τη 
διδασκαλία  της  ανάγνωσης  σαν  μια  διαδικασία  μηχανικής  αποκωδικοποίησης  λέξεων,  που 
μπορεί  να  επιτευχθεί  μέσα  από  ρουτίνες  απομνημόνευσης  γραμμάτων,  συλλαβών  και 
συνδυασμών,  αποδίδοντας  στους  μαθητές,  έναν  ιδιαίτερα  παθητικό  ρόλο  (Newby,  Stepich, 
Lehman & Russell,  2000).  Οι  στηριγμένες  στον  συμπεριφορισμό  θεωρήσεις  για  την  ανάγνωση, 
συνδέθηκαν  πολύ  γρήγορα  με  συγκεκριμένους,  κυρίως  μετωπικούς  τρόπους  ομαδικής  και 
ατομικής διδασκαλίας και με την ανάπτυξη ανάλογων υποστηρικτικών υλικών, με έμφαση κυρίως 
στην εξάσκηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων (Πίνακας 1). 
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Στη  δεκαετία  του  ’80,  η  ήδη  υπάρχουσα  αμφισβήτηση  της  συμπεριφορικής  μάθησης, 
πλαισιώθηκε από την «έκρηξη» που έφεραν στην έρευνα οι γνωστικές επιστήμες. Ο ερευνητικός 
οργασμός  της  γνωστικής  θεώρησης,  δεν  μπορούσε  να  αφήσει  έξω  από  το  επίκεντρο  του 
ενδιαφέροντος  την  ανάγνωση.  Έτσι,  αναπτύχθηκαν  νεότερες  θεωρήσεις  γι  αυτήν,  που 
στηρίχθηκαν  τώρα  πια  στα  νέα  ερευνητικά  δεδομένα  από  το  χώρο  των  γνωστικών  επιστημών.  
Σύμφωνα με τις νέες αυτές θεωρήσεις, σκοπός της ανάγνωσης δεν είναι η απλή εμπέδωση της 
αναγνωστικής δεξιότητας. Αυτό αποτελεί απλά το σκαλοπάτι για την επίτευξη των πραγματικών 
στόχων, που είναι η δόμηση του νοήματος του κειμένου και στη συνέχεια η αυτορρυθμιζόμενη 
μάθηση.  Αυτορρυθμιζόμενη  μάθηση  είναι  η  δεξιότητα  των  μαθητών  να  μεταβάλλουν,  να 
ρυθμίζουν τον τρόπο εμπλοκής τους με την ανάγνωση, με βάση τα κίνητρα που έχουν, τις γνώσεις 
τους και τις στρατηγικές που κατέχουν, έτσι ώστε να φέρνουν σε πέρας το αναγνωστικό έργο με 
το οποίο έχουν εμπλακεί. Η ανάγνωση πλέον είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του 
αναγνώστη,  του  κειμένου  και  του  γενικότερου  πλαισίου  της  διδασκαλίας  (Newby,  Stepich, 
Lehman  &  Russell,  2000).  Ο  ρόλος  του  μαθητή  στη  διαδικασία  της  ανάγνωσης  γίνεται  πιο 
ενεργητικός  και  έννοιες  όπως  «στρατηγικός  αναγνώστης»  ή  «χρήστης  αποτελεσματικών 
στρατηγικών» έρχονται στο προσκήνιο, μαζί με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (Πίνακας 1). 
Όλες αυτές οι νέες έννοιες συνδέονται με τη μεταγνώση, μια εννοιολογική δομή που αναδύθηκε 
μέσα από την ερευνητική δουλειά γνωστικών ψυχολόγων και εκπαιδευτικών όπως ο John Flavell 
(1976˙ 1979)  και η Ann Brown  (1980). Η μεταγνώση αναφέρεται στην ενημερότητα του ατόμου 
για τη γνώση την οποία κατέχει, αλλά συγχρόνως και στον ενεργητικό έλεγχο και στις διορθωτικές 
ενέργειες  που  κάνει  το  ίδιο  το  άτομο,  για  να  διορθώσει  πιθανά  προβλήματα  που  προκύπτουν 
κατά  τη  διάρκεια  εμπλοκής  του  με  διάφορα  γνωστικά  έργα  (Brown,  1980).  Με  άλλα  λόγια  η 
μεταγνώση  είναι  η  γνώση  που  έχει  καθένας  από  εμάς  για  το  πώς  μαθαίνει  ή  σκέφτεται  ή 
κατανοεί,  αλλά  και  η  εκτελεστικού  τύπου  παρέμβαση  στην  πορεία  αυτών  των  γνωστικών 
λειτουργιών. 
Από  τον  ορισμό  της  μεταγνώσης,  προκύπτει  πως  αυτή  διακρίνεται  σε  δύο  μέρη:  ένα 
«θεωρητικό»,  που  σχετίζεται  με  την  ενημερότητα  για  τη  γνώση  που  κατέχουμε  (γνώση  για  τη 
γνώση)  και  ένα  «εκτελεστικό»,  που  έχει  να  κάνει  με  την  παρακολούθηση  και  τις  διορθωτικές 
ενέργειες  στις  οποίες  προβαίνουμε  (ρύθμιση  της  γνώσης)  (Brown,  Bransford,  Ferrara  & 
Campione, 1983)  
 
Όσον αφορά στη «γνώση για τη γνώση» αυτή διακρίνεται: 
α)  σε  δηλωτική:  η  γνώση  για  τον  εαυτό  μας ως  γνωστικό  υποκείμενο  –  αναγνώστη  (π.χ.  είμαι 
καλός αναγνώστης, διαβάζω καλύτερα από τον Τάσο, μου αρέσει να διαβάζω αφηγηματικά και 
όχι τεχνικά κείμενα), 
β) σε διαδικαστική: που είναι η γενική γνώση που έχουμε πως η χρήση στρατηγικών μπορεί να 
μας βοηθήσει ώστε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το αναγνωστικό έργο, 
γ)  σε  περιστασιακή:  που  είναι  η  ειδική  γνώση  για  το  πού,  πότε  και  με  ποιον  τρόπο  πρέπει  να 
χρησιμοποιούμε τις συγκεκριμένες στρατηγικές που κατέχουμε (Brown και συν., 1983). 
Η  «ρύθμιση  της  γνώσης»  επίσης  διακρίνεται  σε  τρία  μέρη,  που  ουσιαστικά  αναφέρονται  στις 
διαδικασίες που ακολουθούμε συνειδητά ή ασυνείδητα όταν διαβάζουμε και είναι: 
α) ο αδρός σχεδιασμός του αναγνωστικού έργου πριν την εμπλοκή μας με αυτό, 
β) η συνεχής παρακολούθηση της πορείας του αναγνωστικού έργου την ώρα που αυτό προχωρά. 
Αυτή  η  παρακολούθηση  αναφέρεται  στη  συνεχή,  αν  και  πολλές  φορές  ασυνείδητη  εκτίμηση 
ορθότητας αυτών που διαβάζουμε και στη χρήση διορθωτικών στρατηγικών, για να γεφυρωθεί το 
νοηματικό χάσμα όταν αυτό είναι αναγκαίο. 
γ) η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του γνωστικού έργου μετά την ολοκλήρωσή του (Brown και 
συν., 1983). 
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Γράφημα 1: Η μεταγνώση και τα μέρη της 
Κεντρικό  ρόλο  στη  μεταγνώση  έχουν  οι  στρατηγικές.  Στρατηγικές,  είναι  όλες  εκείνες  οι  ειδικές 
ενέργειες  που  χρησιμοποιεί  κάποιος,  για  να  διευκολύνει  τη  διαδικασία  μάθησης,  την 
κωδικοποίηση του προς εκμάθηση υλικού, τη συγκράτηση στη μνήμη και την ανάκληση από αυτή 
(Brown,  1980).  Οι  στρατηγικές  μπορεί  να  είναι  είτε  μεμονωμένες  τακτικές  είτε  να  αποτελούν 
οργανωμένα  σχέδια  δράσης  που  διαμορφώνονται  για  την  επίτευξη  ενός  μαθησιακού  στόχου, 
όπως  η  ανάγνωση  και  κατανόηση  ενός  κειμένου  και  διακρίνονται  σε  γνωστικές  και 
μεταγνωστικές. Οι γνωστικές στρατηγικές, είναι οι δράσεις που υιοθετεί ένα άτομο κατά τη λύση 
ενός  προβλήματος,  την  εκμάθηση  ενός  κειμένου  και  γενικότερα,  την  ενασχόλησή  του  με  μια 
διανοητική  δραστηριότητα  (Brown,  1980).  Μεταγνωστικές  είναι  αφενός  οι  στρατηγικές  του 
εκτελεστικού  μέρους  της  μεταγνώσης,  με  άλλα  λόγια  της  παρακολούθησης,  ελέγχου  και 
διόρθωσης  –  ρύθμισης  της  γνωστικής  λειτουργίας  (π.χ.  της  ανάγνωσης)  και  αφετέρου  όλες  οι 
γνωστικές  στρατηγικές  που  εφαρμόζονται  συνειδητά,  σε  συγκεκριμένες  συνθήκες  λύσης 
προβλημάτων (Γωνίδα, 1999). 
 
3. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
Στην εξέλιξή της και ιδιαίτερα στη δεκαετία του  ’90, η μεταγνωστική έρευνα στράφηκε και προς 
τους μη τυπικούς μαθητές, σε εκείνους δηλαδή που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Αυτή 
η  στροφή  έδωσε  ευκαιρία  να  οικοδομηθεί  μια  ολοκληρωμένη  εικόνα  του μαθητή  και  του πώς 
μαθαίνει, είτε με τυπικό τρόπο είτε όχι. Έτσι, η μεταγνωστική έρευνα περιγράφοντας σε όλες του 
τις διαστάσεις το πώς πραγματικά μαθαίνει ο μαθητής και ποια προβλήματα αντιμετωπίζει στη 
διαδικασία  μάθησης,  συνέβαλε  σημαντικά  στο  σχεδιασμό  και  στην  ανάπτυξη  κατάλληλων 
τρόπων διδασκαλίας και διδακτικών υλικών. Μάλιστα, η εστίαση στην εξέταση των μαθησιακών 
δυσκολιών  ανέδειξε  δεδομένα  και  άξονες  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη,  ώστε  να 
γεφυρώνονται τα χάσματα ή να παρακάμπτονται οι περιοχές αδυναμίας τόσο των τυπικών όσο 
και των μη τυπικών μαθητών. 
Οι κύριες δυσκολίες μεταγνωστικής φύσης στην ανάγνωση που έχουν αναδειχθεί από την έρευνα 
είναι: 
Δυσκολίες στην αναγνώριση του σκοπού του αναγνωστικού έργου 
Συνήθως  οι  μαθητές  με  αναγνωστικές  δυσκολίες  δεν  γνωρίζουν  τον  σκοπό  για  τον  οποίο 
διαβάζουν. Θεωρούν ότι τελικός σκοπός είναι απλώς η αναγνώριση των λέξεων του κειμένου και 
όχι η κατανόηση του κειμένου. Αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα να «σπαταλούν»  τις γνωστικές τους 
δυνάμεις αποκλειστικά σχεδόν στο να αποκωδικοποιούν τις λέξεις του κειμένου, χωρίς να έχουν 
τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη βαθύτερη κατανόηση και επεξεργασία (Butler, 1998). 
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Δυσκολίες στον τομέα της μεταγνωστικής γνώσης (της γνώσης για τη γνώση) 
Αντιμετωπίζουν  προβλήματα,  εξαιτίας  της  ελλειμματικής  διαδικαστικής  και  περιστασιακής 
γνώσης  των στρατηγικών. Πρώτον,  έχουν περιορισμένη επίγνωση της  χρησιμότητας  της  χρήσης 
στρατηγικών,  κατά  τη  διάρκεια  της  εμπλοκής  τους  με  ένα  αναγνωστικό  έργο.  Ακόμη,  δεν 
κατέχουν  επαρκείς  γνωστικές  και  μεταγνωστικές  στρατηγικές  (Wong,  1991˙  Μπότσας  & 
Παντελιάδου,  2001).  Αυτές  που  κατέχουν,  είναι  συνήθως  χαμηλού  επιπέδου,  απλές  και 
«επιφανειακής»  επεξεργασίας  στρατηγικές.  Τις  περισσότερες  φορές  οι  στρατηγικές  που 
χρησιμοποιούν, δε συνάδουν με την ηλικία τους και    την αναγνωστική τους εμπειρία  (Botsas & 
Padeliadu, 2004˙ Wong, 1994).  Δεύτερον,  εξαιτίας  της  ελλιπούς περιστασιακής  γνώσης είτε δεν 
μπορούν  εύκολα  να  επιλέξουν  την  κατάλληλη  για  την  δεδομένη  περίσταση  στρατηγική  είτε 
επιλέγουν  τη σωστή, αλλά δεν  την  εφαρμόζουν με αποτελεσματικό  τρόπο είτε  τέλος,  ακόμη κι 
όταν αντιληφθούν πως δεν ήταν αποτελεσματική, δεν μπορούν να την τροποποιήσουν ή να την 
αντικαταστήσουν με κάποια άλλη (Englert, 1990). 
Δυσκολίες  στην  αξιολόγηση,  στη  λογική  οργάνωση  και  στο  συντονισμό  των  εισερχομένων 
πληροφοριών  όσο  και  των  πολλαπλών  νοητικών  δραστηριοτήτων  συγχρόνως  ή  σε  άμεση 
συνέχεια 
Οι  δυσκολίες  αυτές  αναφέρονται  κυρίως  στο  τι  συμβαίνει  στο  διάστημα  πριν  και  μετά  την 
πραγματική εμπλοκή με το αναγνωστικό έργο. Προβλήματα εμφανίζονται κυρίως στην πρόγνωση 
της  δυσκολίας  του  αναγνωστικού  έργου  καθώς  και  στην  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  της 
προσπάθειάς  τους  (Butler,  1998).  Αυτό  σημαίνει  πως  υπάρχει  αδυναμία  στο  να  γίνουν 
προγνώσεις για το θέμα και  το περιεχόμενο του κειμένου και επομένως δεν είναι εφικτός ένας 
πρώτος  σχεδιασμός  της  δουλειάς  που  θα  ακολουθήσει.  Επακόλουθο  αυτού  είναι  η  δυσκολία 
ενεργοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης, διαδικασία απαραίτητη για την μαθησιακή πορεία. 
Μετά  την  ολοκλήρωση  της  ανάγνωσης,  οι  μαθητές  έχουν  δυσκολίες  εκτίμησης  για  το  αν  ένα 
συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι αληθινό, με δεδομένη την πληροφορία που μέχρι  τότε 
τους είχε δοθεί από το κείμενο (Butler, 1998). 
Δυσκολίες αυτορρύθμισης, όπως η παρακολούθηση και ο έλεγχος στη διάρκεια της αναγνωστικής 
προσπάθειας 
Οι  μαθητές  αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  μεταγνωστικής  παρακολούθησης  της  επιτυχίας  των 
προσπαθειών  τους,  έτσι  ώστε  αυτές  να  τερματίζονται,  όταν  υπάρχει  επιτυχημένο  αποτέλεσμα 
(και  πλέον  δεν  είναι  απαραίτητες)  ή  να  δοκιμάζονται  νέες  ενέργειες  και  να  καταβάλλεται 
πρόσθετη προσπάθεια, όταν δεν υπάρχει επιτυχημένο αποτέλεσμα. Η έρευνα έχει αναδείξει τα 
προβλήματα  μεταγνωστικής  παρακολούθησης  σαν  κομβικό  σημείο  για  την  εξήγηση  της 
ανεπιτυχούς  επίδοσης  των  μαθητών  με  αναγνωστικές  δυσκολίες  (Hacker,  1998).  Μια  άλλη 
δυσκολία,  είναι  αυτή  της  αναγνώρισης  ότι  η  δυσκολία  του  κειμένου  σε  κάποιο  σημείο  έχει 
αυξηθεί  και  ως  εκ  τούτου  υπάρχει  ανάγκη  στρατηγικής  παρέμβασης.  Τέλος,  οι  μαθητές  με 
αναγνωστικές δυσκολίες   δεν εμφανίζουν ευαισθησία στα σημαντικά μέρη ενός κειμένου και γι 
αυτό δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στις σημαντικές πληροφορίες (Wong, 
1985˙ Μπότσας & Παντελιάδου, 2003).  
Συνοψίζοντας  τα  αποτελέσματα  των  μεταγνωστικών  ερευνών  για  τις  αναγνωστικές  δυσκολίες, 
μπορεί κάποιος να πει πως τα παιδιά δυσκολεύονται κυρίως: 
να αναγνωρίσουν το σημαντικό σε ένα κείμενο 
να ενεργοποιήσουν την ούτως ή άλλως περιορισμένη προϋπάρχουσα γνώση τους 
να οργανώσουν τις πληροφορίες που προσλαμβάνουν 
να αυτορρυθμιστούν 
ενώ έχουν ανάγκη συνεχούς ανατροφοδότησης και εξάσκησης.  
 
4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
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Οι  παραπάνω  πιστοποιημένες  δυσκολίες  αναδεικνύουν  και  επισημαίνουν  τα  απαραίτητα 
στοιχεία ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού των διδακτικών υλικών ανάγνωσης και μπορούν να 
συνδεθούν  και  να  υποστηρίξουν  συγκεκριμένους  άξονες  σχεδιασμού  και  ανάπτυξης  τέτοιων 
υλικών: 
Κάθε κείμενο πρέπει να έχει ολοκληρωμένο νόημα, καλώντας το μαθητή να αλληλεπιδράσει με 
ένα όλο αδιαίρετο και όχι με αποσπασματικά νοήματα. 
Κάθε μέρος της πολυμεσικής εφαρμογής, έχει συγκεκριμένους στόχους, που αν είναι απαραίτητο, 
δηλώνονται από την αρχή. Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως είναι καλό το λογισμικό να αποτελείται 
από διακριτά μέρη, με ιδιαίτερους πιθανόν στόχους. 
Αν  υπάρχει  ανάγκη  ενεργοποίησης  προαπαιτούμενης  ιδιαίτερης  γνώσης  υποβάθρου,  αυτή 
πρέπει να είναι σε άμεση πρόσβαση και να δίνεται από πριν με σαφή τρόπο.  
Φροντίζουμε να υπάρχει πρόνοια, ώστε οι δρόμοι για την επιτυχή λύση ή κατανόηση, ουσιαστικά 
οι  στρατηγικές,  να  είναι  περισσότεροι  του  ενός.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  θα  εμπλουτιστεί  το 
ρεπερτόριο στρατηγικών των παιδιών, αλλά και η ειδική μεταγνωστική γνώση τους γι αυτές. 
Γίνεται  συγκεκριμένη  αναφορά  στην  επιτυχημένη  χρήση  της  στρατηγικής,  για  να  κερδίσουν  τα 
παιδιά στο τέλος σε γενική και ειδική μεταγνωστική γνώση (διαδικαστική και περιστασιακή). 
Δίνεται  ιδιαίτερη  έμφαση  και  αυτή  γίνεται  διακριτή,  στην  επιβοήθηση  των  παιδιών  να 
σχεδιάσουν το αναγνωστικό έργο πριν την εμπλοκή τους με αυτό. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως 
τίτλοι και επικεφαλίδες, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το θέμα 
και  να  είναι  προσανατολισμένες  στην  ενεργοποίηση  της  προϋπάρχουσας  γνώσης  με  αβίαστο 
τρόπο.  Ακόμη,  πρέπει  να  ακολουθείται  μια  γνωστή  και  κλασική  δομή  κειμένων  στο  σχήμα, 
πρόλογος, κυρίως θέμα και επίλογος. Τα παιδιά πρέπει από την πρώτη στιγμή να γνωρίζουν πως 
στον πρόλογο θα βρουν βασικές πληροφορίες  για  το θέμα,  μετά θα ακολουθεί η πλοκή και  το 
κείμενο θα ολοκληρώνεται με  τον ανακεφαλαιωτικό επίλογο. Η δομή αυτή παρέχει στα παιδιά 
μεταγνωστικούς δείκτες, που τα οδηγούν σε μια ομαλή διαδικασία εξαγωγής νοήματος. 
Ο σχεδιασμός του αναγνωστικού έργου, καθώς και η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, 
μπορούν  να  στηριχθούν με  την  ενσωμάτωση στο  εκπαιδευτικό  λογισμικό πρώιμων οργανωτών 
(advanced organizers). Η παρουσία τους, προσφέρει στον χρήστη μια συνολική εικόνα για το τι θα 
επακολουθήσει,  με  σκοπό  από  τη  μια  μεριά  να  τον  βοηθήσει  να  οργανώσει  τη  χρήση  των 
γνωστικών  πηγών  και  της  γνώσης  που  κατέχει  και  από  την  άλλη  να  μειώσει  το  άγχος  που 
προκύπτει από την εμπλοκή με νέο, άγνωστο και ίσως δύσκολο υλικό. 
Η ανάδραση που λαμβάνει ο χρήστης από το σύστημα θα πρέπει να είναι σαφής, κατατοπιστική, 
με αναφορές στην απαραίτητη μεταγνωστική γνώση (διαδικαστική και περιστασιακή). Ακόμη, θα 
πρέπει  να  αποτελεί  ξεκάθαρη  νύξη  για  το  πώς  «κυλάει»  το  αναγνωστικό  έργο,  ώστε  να 
ενδυναμώνεται  και  να  στηρίζεται  η  μεταγνωστική  παρακολούθηση.  Τέλος,  η  ανάδραση 
καθοδηγεί  τον  χρήστη  ώστε  να  αυτοαξιολογείται  στα  επιμέρους  και  συνολικά,  με  σκοπό  να 
μπορεί  να  εκτιμά  την  επιτυχία  της  εμπλοκής  του με  το αναγνωστικό  έργο,  κομβικό  σημείο  της 
μεταγνωστικής λειτουργίας. 
Είναι  σημαντικό,  το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  να  είναι  προσανατολισμένο  στην  αναγνώριση  των 
συνθηκών  και  στη  λύση  του  προβλήματος  (όχι  απαραίτητα  μαθηματικού),  δηλαδή  στη  χρήση 
τεχνικών,  τακτικών και στρατηγικών.  Είναι  καλό να αποφεύγεται η απλή ανάκληση, που αν και 
είναι  απαραίτητη  στη  διδακτική  διαδικασία,  αποτελεί  μια  μάλλον  «φτωχή»  στρατηγική 
«επιφανειακής» επεξεργασίας. 
Η  εισαγωγή  από  τον  σχεδιαστή  του  λογισμικού  διαδικασιών  αναίρεσης  (Undo)  και  ανάκτησης 
μετά  από  λάθος  (Error  recovery)  επιτρέπουν  στον  χρήστη  την  εφαρμογή  διορθωτικών 
στρατηγικών.  Ο  ουσιαστικός  μεταγνωστικός  έλεγχος  που  εκφράζεται  με  την  εκτελεστική  χρήση 
διορθωτικών ενεργειών, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της μεταγνωστικής λειτουργίας. Αν μάλιστα 
ο  σχεδιαστής  έχει  φροντίσει  να  υπάρχει  η  δυνατότητα,  οι  διορθωτικές  ενέργειες  να 
τροποποιούνται  και  να  υποστηρίζεται  αυτό  από  την  ταυτόχρονη  ύπαρξη  της  κατάλληλης 
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μεταγνωστικής  γνώσης,  η  χρηστικότητα  και αποτελεσματικότητα  του  λογισμικού θα  είναι  πολύ 
μεγάλη. 
Όταν  υπάρχουν  εικόνες,  πίνακες  και  γραφήματα,  αυτά  πρέπει  να  δίνουν  περιεκτικές 
πληροφορίες,  χωρίς  όμως  να  αποσπούν  το  παιδί  από  την  ανάγνωση.  Πρέπει  ακόμη,  να 
βρίσκονται σε άρρηκτη σχέση με το κείμενο και να είναι σαφής η παραπομπή τους σε αυτό. 
Είναι  συχνά  απαραίτητη  η  ύπαρξη  υπογραμμισμένων  λέξεων  ή  φράσεων  –  κλειδιών,  που 
καθοδηγούν  το  παιδί  στην  εξαγωγή  συμπερασμάτων,  σύγκριση  ιδεών,  στην  επιβεβαίωση  ή 
απόρριψη  προγνώσεων,  στην  ερμηνεία  κάποιων  καταστάσεων  ή  εννοιών.  Οι  διαδικασίες  – 
στρατηγικές  αυτές,  είναι  δύσκολες  για  όλους  τους  μαθητές,  τυπικούς  ή  μη,  με  αποτέλεσμα  η 
χρήση τέτοιου είδους βοηθημάτων να αναδεικνύει το αναγνωστικό διδακτικό υλικό σε σημαντικό 
βοήθημα. 
Η  χρήση  ανακεφαλαιωτικών  επικεφαλίδων  ή  διαδικασιών,  λειτουργεί  θετικά  με  δύο  τρόπους. 
Πρώτον,  βοηθά  τους  χρήστες  να  ελέγχουν  την  πορεία  της  κατανόησής  τους  μέχρι  εκείνο  το 
σημείο  και  να  γνωρίζουν  τι  να  περιμένουν  μετά.  Η  έρευνα  έχει  δείξει  πόσο  σημαντική  είναι  η 
παρακολούθηση της πορείας της κατανόησης για το τελικό αποτέλεσμα (Baker & Brown, 1984). 
Με  τις  ανακεφαλαιωτικές  διαδικασίες  ο  χρήστης  επικεντρώνεται  στα  σημαντικά,  χωρίς  να 
ξεφεύγει  σε  λανθασμένους  νοηματικούς  δρόμους.  Δεύτερον,  με  τον  τρόπο  αυτό  και  την 
κατάλληλη  επισήμανση  και  διδασκαλία  από  τον  εκπαιδευτικό,  τα  παιδιά  μαθαίνουν  να 
ανακεφαλαιώνουν  σε  τακτά  διαστήματα,  εφαρμόζοντας  μια  πολύ  σημαντική  και  επιβοηθητική 
στρατηγική. 
Όταν  είναι  απαραίτητο  (υπάρχουν  πολλές  και  αλληλοσυσχετιζόμενες  έννοιες)  παρατίθενται 
νοητικοί  χάρτες,  σχεδιαγράμματα  γνωστικής  οργάνωσης  κλπ.  που  βοηθούν  αφενός  μεν  στην 
μεταγνωστική  παρακολούθηση  της  πορείας  του  έργου,  αφετέρου  στην  πρόσκτηση  της 
μεταγνωστικής γνώσης που σχετίζεται με τις στρατηγικές ή διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν. 
Σε  τακτά  διαστήματα,  τοποθετούνται  ερωτήσεις  ελέγχου  της  πορείας  της  κατανόησης.  Αυτό 
μαθαίνει στα παιδιά να παρακολουθούν μεταγνωστικά και με  ενεργητικό  τρόπο  την ανάγνωσή 
τους.  
Τα  επιμέρους  χαρακτηριστικά  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  λειτουργούν  σαν  υποστηρικτικές 
νύξεις και μεταγνωστικοί δείκτες της πορείας που πρέπει να ακολουθηθεί. Έτσι: 
Οι οθόνες  του προγράμματος που λειτουργούν είτε  για  να παρουσιάζουν  την πληροφορία είτε 
για  να  υπηρετούν  τη  σωστή  αλληλεπίδραση  του  χρήστη  με  το  σύστημα,  θα  πρέπει  να  έχουν 
συνέπεια και να είναι οικείες σε όλο το πρόγραμμα.  Έτσι,  ο διάλογος χρήστη – συστήματος θα 
είναι κατανοητός και δεν θα απαιτεί περισσότερη σπατάλη γνωστικών πηγών. 
Για  τον  ίδιο  λόγο,  ο  τρόπος πλοήγησης πρέπει  να  είναι  σταθερός  και  συνεπής σε ολόκληρο  το 
πρόγραμμα,  έτσι  ώστε  η  στρατηγική  που  θα  χρησιμοποιεί  ο  χρήστης  για  να  καθοδηγηθεί  στα 
μέρη του λογισμικού να είναι απλή και να μην «σπαταλά» γνωστικό δυναμικό. 
Τα πολυμέσα που θα χρησιμοποιηθούν να κινητοποιούν τους χρήστες με τη διαφοροποίηση των 
επιπέδων  και  των  σταδίων  δουλειάς  και  να  ενεργοποιούν  τους  μαθητές  με  την  εξωτερική 
αναπαράσταση των στοιχείων της διδασκαλίας, ώστε να καθοδηγούνται σε ερμηνείες ή εύρεση 
σχέσεων, στρατηγικές ιδιαίτερα σημαντικές και «βαθιάς» επεξεργασίας. 
Τα  κείμενα,  τα  χρώματα,  οι  εικόνες  ή  το  βίντεο  που  θα  χρησιμοποιούνται  πρέπει  να  είναι 
λειτουργικά  κομμάτια  του  περιβάλλοντος  του  λογισμικού,  να  αποδίδονται  με  «οπτική 
καθαρότητα»,  θα  πρέπει  να  υποστηρίζονται  από  βοηθητικό  υλικό  που  μπορεί  να  είναι  για 
παράδειγμα  αναδυόμενα  παράθυρα.  Σκοπό  θα  πρέπει  να  έχουν  τον  εφοδιασμό  του  χρήστη 
κυρίως με νύξεις ή μεταγνωστική γνώση ώστε να αυτο‐καθοδηγηθεί  στη χρήση ή τροποποίηση 
της κατάλληλης και αποτελεσματικής στρατηγικής. 
Με  ανάλογο  τρόπο,  τα  δεδομένα  της  μεταγνωστικής  έρευνας  μπορούν  να  οδηγήσουν  στην 
ανάπτυξη  αξόνων  για  την  ανάπτυξη  διδακτικών  υλικών  για  το  άλλο  σκέλος  του  γλωσσικού 
μαθήματος, τη γραφή. 
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Δίνονται ερωτήσεις που καλούν το μαθητή να σχεδιάσει  το έργο της γραφής,  να παράγει  ιδέες 
και να χρησιμοποιήσει τη δομή κειμένου. 
Οι  ερωτήσεις που δίνονται στους  /στις μαθητές  /τριες  είναι διαφοροποιημένες σε σχέση με  το 
στάδιο γραφής που βρίσκονται π.χ. αρχικός σχεδιασμός, δόμηση κειμένου, διόρθωση. 
Στα παιδιά δίνονται ερωτήσεις που τα καλούν σε συνεχή παρακολούθηση του έργου της γραφής. 
Η οργάνωση της πληροφορίας όπου είναι δυνατό, στηρίζεται με γνωστικούς χάρτες και άλλους 
τρόπους σχηματικής οργάνωσης. 
Είναι απαραίτητο να υπάρχει άμεση πρόσβαση στα δομικά στοιχεία του περιεχομένου. 
 
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
Σε  ό,τι  αφορά  στις  νέες  τεχνολογίες,  τα  τελευταία  χρόνια  γίνεται  χρήση  και  εκπαιδευτικού 
λογισμικού, διδακτικού υλικού δηλαδή μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσα στις τάξεις.  
Οι  πιο  συνηθισμένοι  τύποι  υλικών  που  υπάρχουν  σήμερα  για  τη  διδασκαλίας  της  γλώσσας 
(ανάγνωση και γραφή) είναι: 
 
Ανάγνωση  
Προγράμματα για εξάσκηση 
Δυνατότητα ομιλίας στον και από τον υπολογιστή 
Πολυμέσα‐ με πολλαπλή παροχή βοήθειας και αλληλεπίδραση 
Ομιλούντα βιβλία  (προσέγγιση ολικής γλώσσας)  (με κείμενο, δράση,  εικόνα αλληλεπίδραση και 
παροχή βοήθειας) 
 
Γραφή 
Επεξεργαστές κειμένου 
Δυνατότητα ομιλίας από και προς τον υπολογιστή 
Έλεγχος ορθογραφίας 
Έλεγχος γραμματικής και σύνταξης 
Λεξικά  
Βοηθήματα σχεδιασμού‐ νοητικών και γνωστικών χαρτών 
 
 
 
6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η μεταγνωστική  έρευνα,  στην  εικοσάχρονη  και  πλέον πορεία  της,  έχει  προσφέρει  έναν μεγάλο 
όγκο  δεδομένων  για  τον  τρόπο  μάθησης  των  τυπικών  και  μη  μαθητών.  Η  μελέτη  των 
αποτελεσμάτων  της  και  οι  άξονες  που  προκύπτουν  από  τα  δεδομένα  της,  μπορούν  να 
αποτελέσουν σημαντικό οδηγό για το σχεδιασμό, αλλά και την ανάπτυξη κάθε είδους διδακτικών 
υλικών  για  τη  γλώσσα  είτε  αυτά  είναι  παραδοσιακά  είτε  είναι  εφαρμογές  νέων  τεχνολογιών 
(Παντελιάδου  &  Μπότσας,  2003).  Η  ανάπτυξη  μιας  φιλοσοφίας  παραγωγής  εκπαιδευτικού 
λογισμικού  που  οικοδομείται  με  βάση  το  πώς  τελικά  μαθαίνουν  αλλά  και  χειρίζονται 
(παρακολουθούν,  διορθώνουν,  αυτορρυθμίζονται)  τη  γνώση  τους  οι  μαθητές,  είναι  αδήριτη 
ανάγκη  και  προαπαιτούμενο  για  την  ανάπτυξη  επιτυχημένων  υλικών  (Raskind,  2000).  Οι 
σχεδιαστές  εκπαιδευτικού  λογισμικού  χρειάζεται  να  είναι  ενήμεροι  για  τις  μεταγνωστικές 
διαδικασίες  που  οι  μαθητές  χρησιμοποιούν  κατά  την  ενεργητική  τους  μάθηση,  έτσι  ώστε  να 
σχεδιάζουν  καλύτερα  προγράμματα.  Αυτά  τα  προγράμματα  στόχο  πρέπει  να  έχουν,  την 
υποστήριξη του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές διεκπεραιώνουν γνωστικά και οργανώνουν την 
μάθησή τους (Gordon, 1996).  
Ο εκπαιδευτικός όπως και το εκπαιδευτικό λογισμικό, δεν μπορούν να μεταφέρουν αυτούσιες τις 
ερμηνείες  τους  για  τον  γύρω  κόσμο  (με  τη  μορφή  γνώσεων)  στους  μαθητές.  Αυτό  συμβαίνει 
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επειδή εκπαιδευτικοί, σχεδιαστές λογισμικού και μαθητές, δεν μοιράζονται τις ίδιες εμπειρίες και 
δεν  ξεκινούν  από  την  ίδια  γνωστική,  κοινωνική,  συναισθηματική  βάση.  Έτσι,  με  τη  χρήση  του 
εκπαιδευτικού  λογισμικού  δεν  θα  πρέπει  να  επιχειρείται  η  απλή  μεταφορά  γνώσεων,  αλλά  η 
διδασκαλία  στρατηγικών  και  δεξιοτήτων  που  θα  βοηθούν  τα  παιδιά  να  ερευνούν,  να 
παρατηρούν, να σκέφτονται και ιδίως να σκέφτονται για τη σκέψη τους ή για τις γνωστικές τους 
λειτουργίες γενικά.  
Με δεδομένο το διαφορετικό τρόπο σκέψης, παρακολούθησης και μεταγνωστικού ελέγχου των 
παιδιών, αλλά και των διδακτικών στρατηγικών των εκπαιδευτικών, οι σχεδιαστές θα πρέπει να 
προσέξουν    και  άλλο  ένα  σημείο.  Η  χρήση  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  που  σχεδίασαν,    θα 
καθορισθεί  από  τον  τρόπο  που  οι  ιδέες  ή  οι  προθέσεις  τους  θα  ερμηνευθούν  από  τους 
εκπαιδευτικούς και τα παιδιά στα διαφορετικά εκπαιδευτικά – κοινωνικά περιβάλλοντα που θα 
χρησιμοποιηθεί.  Αυτό  σημαίνει  πως  οι  εκπαιδευτικοί  και  οι  μαθητές  μπορεί  να  έχουν  έναν 
ιδιαίτερα  ανατρεπτικό  ρόλο,  ερμηνεύοντας  τις  προθέσεις  του  σχεδιαστή  του  λογισμικού 
διαφορετικά,  με  βάση  τις  εμπειρίες,  τον  τρόπο  σκέψης,  τη  μεταγνωστική  γνώση  και  άλλους 
παράγοντες  που  σχετίζονται  με  τις  περιστάσεις.  Θα  οδηγηθούν  σε  διαφορετικούς  τρόπους 
χρήσης  του  λογισμικού,  έτσι  ώστε  να  ταιριάζει  με  τις  συγκεκριμένες  ανάγκες  και  συνθήκες 
(Squires, 1999). Με άλλα λόγια, οι σχεδιαστές εκπαιδευτικού λογισμικού θα πρέπει να έχουν σαν 
στόχο να αναπτύξουν εφαρμογές ανοικτές όχι τόσο σε επίπεδο κώδικα (πράγμα θεμιτό) αλλά σε 
επίπεδο  φιλοσοφία  και  ροής.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  θα  υπάρχει  μεγαλύτερη  πιθανότητα  το 
λογισμικό τελικά να απευθύνεται σε περισσότερους μαθητές διαφορετικών επιπέδων γνωστικής 
και μεταγνωστικής δεξιότητας.  
Από όλα όσα εκτέθηκαν πιο πάνω γίνεται φανερό πως είναι στην ευχέρεια όσων σχεδιάζουν και 
αναπτύσσουν  διδακτικά  υλικά  να  τα  λάβουν  υπόψη  τους  τα  ορίσματα  της  μεταγνωστικής 
έρευνας  και  όσων  άλλων  ερευνητικών  πεδίων  σχετίζονται  με  αυτήν,  όπως  τα  κίνητρα,  η 
αυτορρυθμιζόμενη μάθηση κλπ. 
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βιωματική μάθηση 
 
 
  Πόσοι από  εμάς αλήθεια,  που αν  και    τελειώσαμε  το σχολείο  και άλλα σχολεία    και που 
μάθαμε πολλά που αφορούν τη γεωγραφία, την ιστορία,  τον πολιτισμό, τη γεωλογία και πολλά 
άλλα για την Ελλάδα μας, μάθαμε κάτι τελικά που αφορά και το δικό μας τόπο, την πόλη μας ή το 
Νομό μας; Αβίαστα η απάντηση σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα είναι: κανείς μας.  
 
    Αυτό το κενό προσπαθήσαμε να καλύψουμε με την εργασία μας «Δήμος Ορεστίδος». 
Στην  εργασία  αυτή  συμμετείχαν  οι  δύο  τελευταίες  τάξεις  του  1ου  Δημοτικού  Σχολείου  Άργους 
Ορεστικού Καστοριάς, με 41 μαθητές και μαθήτριες και βέβαια οι αντίστοιχοι δάσκαλοι. Έτσι όχι 
μόνο  σχεδιάσαμε  αλλά  και  υλοποιήσαμε,  ένα  πολυθεματικό  μάθημα:  γεωγραφίας,  ιστορίας, 
θρησκευτικών,  γλώσσας,  γεωλογίας,  καλλιτεχνικών,  κοινωνικής  αγωγής  και  πολιτισμού  όπου 
επιτεύχθηκε η: 
 
Γνωριμία  των  παιδιών  με  το  άμεσο  φυσικό  και  πολιτιστικό  περιβάλλον  της  πόλης  και  της 
ευρύτερης περιοχής  του δήμου «Ορεστίδος», ώστε να  το βιώσουν σε όλο  το μήκος και πλάτος 
αυτό  (φυσικά  στοιχεία,  ιστορικά  μνημεία,  εκκλησίες,  σχολεία,  δρόμοι,  δημόσια  καταστήματα, 
πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, κλπ) 
Επαφή  και  διάλογος  με  ιθύνοντες,  φορείς  και  απλούς  ανθρώπους  της  πόλης  ώστε  να  γίνει 
αντιληπτό,  από  τη  μια  οι  προσπάθειες  για  την  ανάπτυξη  του  τόπου  μέσα  από  την  ανάδειξη 
ιστορικών  μνημείων  και  περιοχών  ιδιαίτερου  φυσικού  κάλλους,  που  η  πόλη  και  η  περιοχή 
διαθέτουν και από την άλλη η ανησυχητική άγνοια των πολλών γι’ αυτά ως ιστορική οντότητα, ως 
φυσικά στοιχεία και που ίσως κινδυνεύουν και ως δυνατότητα η οποία μπορεί να προσφέρει την 
αναγκαία ώθηση για πρόοδο και ευημερία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.  
Συνειδητοποίηση  της  προσωπικής  ευθύνης  για  την  πρόοδο  του  τόπου  μέσα  από  την 
αλληλεπίδραση ανθρώπου‐περιβάλλοντος.  
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Στόχοι της εργασίας μας 
Γνωστικοί 
 
 Γνωριμία  με  τον  τόπο  μας  (τοπική  Γεωγραφία,  τοπική  Ιστορία,  Θρησκευτικά,  Γεωλογία, 
Ρυμοτομία) 
 Έμπρακτη συνειδητοποίηση της αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος πολιτισμού στην περιοχή μας 
 Να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μόνο όταν γνωρίζεις κάτι πολύ καλά, σφαιρικά, με όλες του τις 
ιδιαιτερότητες, με όλα τα θετικά και αρνητικά του, μπορείς να του προσφέρεις και να το κάνεις 
καλύτερο.  
 
Συναισθηματικοί 
 
 Ικανοποίηση  για  το  «ένδοξο»  παρελθόν  του  τόπου  καθώς  και  αισιοδοξία  για  το  μέλλον  του 
τόπου στηριζόμενη στη βοήθειά τους 
 
Ψυχοκινητικοί 
 
 Αξιοποίηση  ενδιαφέροντος  και  διάθεσης  για  προσφορά  των  παιδιών  προς  μια  δημιουργική 
κατεύθυνση 
 
Κριτήρια επιλογής του θέματος 
Γνωριμία με τον φυσικό τόπο διαβίωσής τους, κοντινό και ευρύτερο 
Επαφή με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον 
Αποδοχή του περιβάλλοντος 
Δυνατότητες  ανάπτυξης.  Ανακάλυψη  και  ανάδειξη  δομών  και  περιοχών  ιδιαίτερου  φυσικού 
κάλλους και οικολογικού ενδιαφέροντος 
Μελέτη και δυνατότητες προώθησης ιστορικών μνημείων, έργων, κλπ 
Αναγκαιότητα  ενασχόλησης  με  την  τοπική  Γεωγραφία  ως  τρόπος  ανάδειξης  της  περιοχής  και 
προβολής ώστε να μπορεί αυτή να αποτελέσει πόλο έλξης και άλλων επισκεπτών  
Συνειδητοποίηση  της  προσωπικής  ευθύνης  για  την  πρόοδο  του  τόπου  μέσα  από  την 
αλληλεπίδραση ανθρώπου‐περιβάλλοντος 
 
Μεθοδολογία 
Διαθεματικές διασυνδέσεις. Εμπλέχτηκαν τα μαθήματα: 
Γλώσσα 
Μαθηματικά 
Τοπική ιστορία 
Τοπική γεωγραφία 
Γεωλογία 
Θρησκευτικά 
Κοινωνική και πολιτική αγωγή 
Καλλιτεχνικά 
 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος: 
Οι  δύο  τάξεις  χωρίστηκαν  σε  ολιγομελείς  μεικτές  ομάδες  των  4‐6  ατόμων.  Η  σύνθεση  των 
ομάδων δεν  παρέμεινε σταθερή  κατά  την  εξέλιξη  της  εργασίας. Μετά από  κάθε  επίσκεψη στο 
πεδίο δράσης, υπήρχε αλληλοενημέρωση και ανατροφοδότηση των ομάδων.  
Διδακτικές τεχνικές:  
Δομημένη συνέντευξη με ερωτηματολόγιο  
Μετακίνηση πεδίου  
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Επισκέψεις ειδικών στο σχολείο για ενημέρωση 
Συλλογή πληροφοριών – καταγραφή και επεξεργασία των πληροφοριών 
Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού 
Χρήση νέων τεχνολογιών.  
Η  τελική μορφή είναι σε cd‐rom που έχει την εξής δομή: 
Ως  κεντρικό  μενού  παρουσιάζεται  χάρτης  του  δήμου  Ορεστίδος.  Δυνατότητα  πλοήγησης  στην 
πρωτεύουσα του Δήμου Ορεστίδος, το Άργος Ορεστικό, όπου παρουσιάζεται ένα δεύτερο μενού 
που  αφορά  μόνο  την  πόλη  με  δυνατότητα  ενημέρωσης  για:την  παιδεία,  τους  δρόμους,  τις 
εκκλησίες,  τα  μνημεία,  τα  πάρκα  και  τους  χώρους  πράσινου,  δημόσιες  υπηρεσίες,  πολιτισμός, 
υπέδαφος,  συγκοινωνίες,   αθλητισμός, υγεία,  οικονομία. Αναπτύχθηκαν 11  επιμέρους ενότητες 
που  αφορούν  την  πόλη  και  πρωτεύουσα  του  Δήμου  Ορεστίδος  και  σκιαγραφούν  σε  πολύ 
ικανοποιητικό επίπεδο το πορτρέτο της πόλης. 
Δυνατότητα  πλοήγησης  σε  κάθε  δημοτικό  διαμέρισμα.  προέκυψαν  σημαντικά  στοιχεία  που 
αφορούν  την  ιστορία  και  το  σήμερα  23  δημοτικών  διαμερισμάτων  και  οικισμών  του  Δήμου 
Ορεστίδος.  
Δυνατότητα πλοήγησης σε φωτογραφικό λεύκωμα όπως εξελικτικά διαρθρώθηκε η εργασία μας 
Δυνατότητα πλοήγησης στους συντελεστές 
Και  σημαντικό  δεν  είναι  μόνο  οι  πολύτιμες  πληροφορίες  που  συλλέχτηκαν,  το  επίπεδο  των 
διαφόρων  επιστημόνων  που  συνέβαλαν.  Το  πιο  σημαντικό  απ’  όλα  είναι  η  βιωματική  μάθηση 
των παιδιών μας μέσα από μια σειρά δεκάδων συνεντεύξεων,  αλλεπάλληλων  επισκέψεων στα 
πεδία δράσης, επαφής με τη φύση, γνώρισαν το Δήμο, έμαθαν για αυτόν, προβληματίστηκαν για 
το τώρα και το αύριο. 
 
 
 
Αξιολόγηση του προγράμματος 
 
Με ερωτηματολόγιο για κάθε τομέα  
Με ελεύθερα κείμενα που έγραψαν τα παιδιά.  
Απόσπασμα  μαθητή  που  αφορά  την  επίσκεψή  μας  στο  δημοτικό  διαμέρισμα  Νόστιμου 
Καστοριάς: 
Νόστιμο: και τώρα περνάμε στο πολυαγαπημένο μας Νόστιμο. Εκεί μας ξενάγησε ο πάρεδρος του 
χωριού, ένας πολύ καλός κύριος, ο κ. Σφέτκος Νικόλαος. Μιλήσαμε για την  ιστορία του χωριού 
και τις ασχολίες των κατοίκων του. Φωτογραφηθήκαμε και αμέσως μετά χωριστήκαμε σε ομάδες 
και σκορπίσαμε στο χωριό για να μάθουμε περισσότερα, με βάση τις ερωτήσεις που μας είχαν 
δώσει  οι  δάσκαλοί  μας.  Όλες  οι  ομάδες  καταλήξαμε  στο  Μουσείο  Παλαιοντολογίας  και 
Παλαιοβοτανικής  όπου  ξεναγηθήκαμε  από  τον  πολύ  καλό  ξεναγό  Πέτρο  Παπακωσταντίνου. 
Φιλοξενεί  απολιθώματα  20  εκατομμυρίων  χρόνων  με  τροπικά  φυτά,  πετρωμένων  φοινίκων, 
θαλάσσιων  απολιθωμάτων  ακόμη  και  δόντι  καρχαρία  και  ελέφαντα.  Είναι  η  μόνη  δυνατότητα 
ανάπτυξης του χωριού αυτό το Μουσείο. 
Άλλο ένα απόσπασμα που αφορά τις συνολικές επισκέψεις στα διάφορα δημοτικά διαμερίσματα: 
Με το ταξίδι μας αυτό δώσαμε χαρά στους κατοίκους και επαναφέραμε το χαμόγελο στα χείλη 
τους. Με τις παιδικές φωνές μας διασκορπισμένες σ’ όλους τους δρόμους ένιωσαν το χωριό του 
ξανά ζωντανό και κατάλαβαν πως νέα γενιά μπορεί να κρατήσει τα χωριά τους σε δράση χωρίς να 
χαθούν  στο  χρόνο. Μου  έκανε  εντύπωση πως  τα  χωριά  κρύβουν  μικρά  μνημεία  αλλά  μεγάλες 
ιστορίες. 
  Οι εντυπώσεις μας, που έμειναν στο μυαλό μας είναι η φυσική ομορφιά,  τα αξιοθέατα, η 
χαρά και η διάθεση των κατοίκων να μιλήσουν μαζί μας και να μας πληροφορήσουν για τα χωριά 
τους.  
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  Εντύπωση μου προξένησε που σ’  όλα  τα χωριά  τα σπίτια είχαν αυλές με παραδεισένιους 
κήπους.  Οι  κάτοικοι  ήταν  χαρούμενοι  και  καλόκαρδοι.  Το  αρνητικό  ήταν  ότι  παλιά  τα  χωριά 
έσφυζαν από κόσμο, ενώ τώρα έχουν μείνει ελάχιστοι κάτοικοι. 
  Ευγνωμονούμε τους ανθρώπους που κάθισαν με υπομονή και προθυμία να μας μιλήσουν, 
βοηθώντας έτσι αρκετά στο έργο μας. 
  Η επίσκεψή μας στα χωριά   του δήμου «Ορεστίδος» θα μας μείνει πραγματικά αξέχαστη, 
γιατί ίσως να μην έχουμε την ευκαιρία να ξαναζήσουμε αυτή την εμπειρία. Και μας βοήθησε όχι 
μόνο  να  ολοκληρώσουμε  την  εργασία  για  το  πρόγραμμά  μας  «Εναλλακτικός  οικολογικός 
τουρισμός, φυσική ζωή, υιοθεσίες τόπων» αλλά κερδίσαμε κι εμείς κάτι, όχι μόνο γνώσεις αλλά κι 
εμπειρία για τη ζωή… 
 
Παρουσίαση του προγράμματος, διάχυση στην ευρύτερη κοινωνία 
Η όλη εργασία και δείγμα από την ηλεκτρονική της μορφή παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση 
που έγινε στην πόλη του Άργους Ορεστικού με την παρουσία του δημάρχου της πόλης μας και 
της  πλειοψηφίας  του  δημοτικού  συμβουλίου,  άλλων  φορέων  της  πόλης  μας,  γονέων  των 
μαθητών  μας  και  πλήθος  άλλου  κόσμου.  Για  την  εκδήλωση  μας  αυτή  δημιουργήθηκαν 
προσκλήσεις  και  αφίσες.  Έγινε  επίσης  ραδιοφωνική  διαφήμιση  μέσα  από  συνεντεύξεις  των 
παιδιών.  
 
Επιστημονική συνεργασία 
 
Εκτός από  Κέντρο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης Καστοριάς  και  τον  υπεύθυνο περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης Καστοριάς,      είναι σημαντικό  να αναφέρουμε ότι  για 
την ολοκλήρωση της προσπάθειάς μας αρωγοί στάθηκαν άλλοι 69 εξωτερικοί συνεργάτες: 
Δήμαρχος Ορεστίδος,  
Σχολικούς Συμβούλους Ν. Καστοριάς 
Διευθυντές σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης 
Διευθυντές  τριών  τραπεζών  με  έδρα  το  Άργος  Ορεστικό,  ΔΟΥ,  ΟΤΕ,  ΕΛΤΑ,  ΙΚΑ,  Αστυνομίας, 
Πυροσβεστικής, Αεροδρομίου, Κέντρου Υγείας, Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών,  
Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιχείρησης του δήμου 
Πρόεδροι δημοτικών διαμερισμάτων 
Πρόεδροι πολιτιστικών συλλόγων 
 
  Τελειώνοντας  το  ταξίδι  το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε όλοι μαζί στο χρόνο και στο 
χώρο, ένα ταξίδι που εμείς, μαθητές και δάσκαλοι το κάναμε ήδη στην πορεία της εργασίας μας, 
ελπίζουμε ότι θα μείνει στα χείλη σας χαραγμένο ένα χαμόγελο. Ένα χαμόγελο όπως αυτό που 
σκάει  στα  χείλη  μας  μια  παλιά  παιδική  φωτογραφία,  μια  οικογενειακή  ανάμνηση,  ένα  τίποτα 
ίσως,  που  μπορεί  όμως  να  σημαίνει  τόσα  πολλά.  Ένα  χαμόγελο  αισιοδοξίας,  αλλά  και  
συνειδητοποίησης της ευθύνης όλων μας στο να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε όλα αυτά για 
τα οποία εμείς, οι μαθητές και δάσκαλοι της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους 
Ορεστικού, νιώθουμε περήφανοι τώρα που τα γνωρίσαμε και τα βιώσαμε. Κάθε γωνιά του δήμου 
μας έχει τη δική της ιστορία για μας, για σας, για όλους… 
 
 
Βιβλιογραφία 
Περιοδικό «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» 
Περιοδικό «Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού» 
Περιοδικό «Σύγχρονη Εκπαίδευση» 
Οικολογικός και κοινωνικός επανασχεδιασμός, Κονταράτος Αντώνης, ΕΛΚΕΠΑ 
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Το οικολογικό αλφαβητάρι, Ασλανίδης Άρης, ΠΑΤΑΚΗ 
Από την οικολογία στην αυτονομία, Καστοριάδης κ, ΚΕΔΡΟΣ 
Εισαγωγή στην οικολογία, Στάμου Γιώργος, ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ 
Επιστήμη και οικολογία, ΓΟΥΙΛΝΤΕΝ ΑΝΤΟΝΥ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
Η οικολογία και η επαναστατική σκέψη, ΜΠΟΥΚΤΣΙΝ Μ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 
Η αδελφή μου η Κλάρα κι εγώ πώς γίναμε οικολόγοι, Ινκιόφ Ντιμίτερ, ΠΑΤΑΚΗ 
Οικολογία, Εισαγωγή στη μελέτη του περιβάλλοντος, Χριστουδουλάκης Νίκος, ΠΑΤΑΚΗ 
Η φύση στην οικολογία, ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ 
 Οικολογία – Κοινωνία – Εκπαίδευση, ΛΙΒΑΝΗΣ 
Οικολογία, ΒΕΡΕΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΛΛΑ 
Οικολογία και περιβάλλον στην Ελλάδα του 2000, ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ 
Οικολογία με κόμικς, Μήλιας Τζώρτζης, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 
Οικολογική κρίση και κρίση και βιώσιμη κοινωνία, Μπράουν Λ, ΕΛΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Οικολογική παιδεία και περιβαλλοντική αγωγή, Αθανασάκης Α, ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣ 
Οικολογικοποίηση  των  σχολικών  εγχειριδίων  και  της  σχολικής  ΙΙ,  Κρίβας  Σπύρος,  ΑΡΧΑΙΚΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Περιβάλλον και οικολογία στην εκπαίδευση, Αθανασάκης Α, ΔΑΡΔΑΝΟΣ 
Προς μια οικολογική κοινωνία, Μπουκτσίν Μάρει, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 
Το οικολογικό σπίτι, Τσιπήρας Κώστας, ΛΙΒΑΝΗΣ 
Οικολογικός ιμπεριαλισμός, Κρόσμπυ Άλφρεντ, ΤΡΑΥΛΟΣ 
Δέντρα και θάμνοι της Ελλάδος, Σφήκα Γ, ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 
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Διερεύνηση των Στάσεων και των Αντιλήψεων των Μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 
τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 
 
Investigating Attitudes and Beliefs of Primary Education Pupils towards Computers 
 
Αλεξόπουλος Χαράλαμπος (MA στις Επιστήμες της Αγωγής, Δάσκαλος,  
Γούτσος Χαράλαμπος, Δάσκαλος,  
Σκαλτσάς Ανδρέας, Δάσκαλος και 
Τάσιος Δημήτριος, Δάσκαλος 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η  έρευνά  μας  επικεντρώνεται  στις  στάσεις  και  αντιλήψεις  των  μαθητών  απέναντι  στους 
ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  και,  ειδικότερα,  στους  παράγοντες  που  σχετίζονται  με  αυτές  στο 
πλαίσιο της εισαγωγής και ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Για  τους  σκοπούς  της  έρευνας  χρησιμοποιήθηκε  ερωτηματολόγιο  που  συμπληρώθηκε  από 
δείγμα  μαθητών  Δημοτικών  Σχολείων  του  νομού  Αχαΐας.  Η  επίδραση  των  υπολογιστών 
φανερώνεται ανάγλυφα στα συμπεράσματα της έρευνας. Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι δεν υπάρχει 
στατιστικά  σημαντική  επίδραση  του  φύλου,  σε  αντίθεση  με  τις  παραμέτρους    της  μόνιμης 
κατοικίας  των  μαθητών,  το  επάγγελμα  και  τη  χώρα  προέλευσης  των  γονέων  τους.  Γενικά 
διαπιστώθηκε ότι  υπάρχουν θετικές  στάσεις  και αντιλήψεις από  τους μαθητές  και  μάλιστα  για 
σωστή χρήση των η/υ. Ωστόσο, δεν υπάρχει αντίστοιχη εκπαιδευτική προσφορά και αυτό πλήττει 
περισσότερο παιδιά ορισμένων κοινωνικών ομάδων.  
 
ABSTRACT 
 
Our research focuses on the attitudes and beliefs of pupils towards computers and, specifically, on 
the  factors  related  with  them  in  the  context  of  the  introduction  and  integration  of  new 
technologies  in  primary  education.  For  the  purposes  of  the  research  a  questionnaire  was 
answered by a sample of primary school pupils in the region of Achaia. The impact of computers is 
clearly evidenced in our findings. In particular, it was found that there is no statistically significant 
correlation with gender, in contrast with the factors of place of residence, profession and country 
of origin of  their parents.  It was also concluded that there are positive stances and attitudes on 
behalf of pupils, especially as concerns the right use of computers. However, there is no matching 
educational offer, something which mainly affects pupils of particular social groups. 
1. Εισαγωγή  
 
Το  άρθρο  αυτό  αποτελεί  μέρος  ευρύτερης  έρευνας  που  πραγματοποιήθηκε  την  περίοδο 
Οκτωβρίου‐Δεκεμβρίου  2003  στα  σχολεία  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  του  νομού  Αχαΐας.i 
Στην πλήρη και εκτεταμένη μορφή της η έρευνα παρουσιάζεται στο Αλεξόπουλος κ.ά (2004). Εδώ 
επικεντρώνουμε την προσοχή μας στα ερωτήματα που αφορούν τους μαθητές και συγκεκριμένα 
εξετάζουμε  τα  εξής:  α)  πώς  αντιμετωπίζουν  τους  η/υ  οι  μαθητές  και  β)  ποιοι  παράγοντες 
επιδρούν στις στάσεις μαθητών απέναντι στους η/υ.  
Σημειώνεται  πως  παρόμοιες  έρευνες  έχουν  γίνει  από  διάφορους  ερευνητές  αλλά  σε 
περιορισμένη  κλίμακα.  Η  διεξαγωγή  της  παρούσας  έρευνας  και  τα  αποτελέσματά  της 
παρουσιάζουν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  με  δεδομένη  τη  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο,  λόγω  της 
μεταβατικής κατάστασης την οποία διέρχεται η χώρα μας από την πλευρά της εισαγωγής των η/υ 
στα  σχολεία  και  στην  οποία  αναφερόμαστε  συνοπτικά  στην  πρώτη  ενότητα.  Σύμφωνα  με  τις 
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θεωρίες  Οικοδόμησης  της  Γνώσης,  τις  οποίες  θα  εξετάσουμε,  μεταξύ  άλλων,  στη  δεύτερη 
ενότητα, η μελέτη των εμπειριών, των ιδεών και των αντιλήψεων των μαθητών είναι απαραίτητη 
τόσο  για  την  εκπαίδευσή  τους  στο  νέο  αυτό  εργαλείο  όσο  και  για  τη  δυνατότητα  χρήσης  του 
αφού  επηρεάζουν  τις  διδακτικές  ‐  μαθησιακές  πρακτικές  τους  (Reynolds  1992, 
Παναγιωτακόπουλος  κ.ά.  2001).  Στη  συνέχεια  θα  παρουσιάσουμε  τη  μεθοδολογία  που 
ακολουθήθηκε  για  τη  συλλογή  δεδομένων  (ενότητα  3)  και  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας 
(ενότητα 4). Ολοκληρώνουμε την παρουσίασή μας με την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων που 
αφορούν στη χρήση των η/υ από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
2. Οι νέες τεχνολογίες στο Δημοτικό Σχολείο 
Σε  διεθνές  επίπεδο  η  εισαγωγή  των  υπολογιστών  στην  Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση  άρχισε  τη  δεκαετία  του  1980.  Αυτή  η  προσπάθεια  συνοδεύτηκε  με  πολλές 
προσδοκίες  για  την  ανάπτυξη  και  αναδιαμόρφωση  της  εκπαίδευσης  μέσω  της  χρήσης  των 
υπολογιστών  (Veen  1993).  Οι  προσδοκίες  αυτές  φαίνεται  ότι  σε  αρκετές  περιπτώσεις  δεν 
ανταποκρίθηκαν  στην  πραγματικότητα  καθώς,  ενώ  το  βάρος  δόθηκε  στον  εξοπλισμό  των 
σχολείων  με  υπολογιστές  και  λογισμικό,  αυτό  δεν  συνδυάστηκε  αποτελεσματικά  με  την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίησή τους στην τάξη.  
Η  εισαγωγή  των  Νέων  Τεχνολογιών  της  Πληροφορικής  και  Επικοινωνίας  άρχισε  στο  ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα τη δεκαετία του 1980 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ενσωμάτωση και η 
πορεία  τους  σε  αυτή  τη  βαθμίδα  εκπαίδευσης  ήταν  σύντομη.  Σταδιακά  η  εισαγωγή  τους 
επεκτάθηκε  στα  Τεχνικά  Επαγγελματικά  Λύκεια  σαν  συνέχεια  της  προσπάθειας  για 
επαγγελματική κατάρτιση των νέων που επιθυμούσαν να εργαστούν σε τομείς που σχετίζονταν 
άμεσα με υπολογιστές (Παναγιωτακόπουλος 1998). Κατά τη σχολική περίοδο 1986‐1987 ξεκίνησε 
σε  Γυμνάσια  η  δοκιμαστική  εφαρμογή  διδασκαλίας  δύο  ωρών  την  εβδομάδα,    η  οποία 
επεκτάθηκε σταδιακά σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Το μάθημα γινόταν έξω από τα πλαίσια του 
επίσημου αναλυτικού προγράμματος (Μακράκης κ.ά. 1996: 33). 
  Η  εισαγωγή  των η/υ στα σχολεία μας  καθυστέρησε πολύ σε σχέση με  τις Η.Π.Α.  ή  άλλες 
χώρες  της  Ε.Ε.  και  ακολούθησε  βραδείς  ρυθμούς  ανάπτυξης.  Αυτό  οφείλεται  κατά  πάσα 
πιθανότητα στο κόστος και στις διαφορετικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με άλλες 
χώρες.  Στην  Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  την  δεκαετία  του  1980  οι  απόπειρες  εισαγωγής 
υπολογιστών ήταν μεμονωμένες και προέκυπταν από πρωτοβουλία των δασκάλων ή των γονέων. 
Σήμερα οι υπολογιστές εισάγονται σταδιακά και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι λίγα 
τα  σχολεία  που  διαθέτουν  εργαστήριο  ή  μεμονωμένους  υπολογιστές  που  τους  χρησιμοποιούν 
κυρίως  για  διοικητική  χρήση  και  είναι  συνδεδεμένα  με  το  διαδίκτυο.  Σύμφωνα  με  τον 
προγραμματισμό  του  υπουργείου  Παιδείας  υπολογίζεται  ότι  μέχρι  το  2007  όλα  τα  Δημοτικά 
Σχολεία θα διαθέτουν εργαστήριο υπολογιστών (Παναγιωτακόπουλος 1998). 
Στην  Ελλάδα  οι  προσπάθειες  εισαγωγής  υπολογιστών  στην  Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση 
συνάντησαν δυσκολίες λόγω της έλλειψης κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού. Η διδασκαλία 
των μαθημάτων της πληροφορικής γινόταν και γίνεται σε μεγάλο βαθμό από διδάσκοντες άλλων 
ειδικοτήτων, οι οποίοι καλύπτουν τις θέσεις των κλάδων της πληροφορικής (Μιχαηλίδης 1989: 6). 
Με  τα  Π.Δ.  239/92  και  Π.Δ.  322/93  ιδρύθηκαν  και  οργανώθηκαν  κλάδοι  διδασκόντων 
πληροφορικής (ΠΕ 19 για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΠΕ 20 για πτυχιούχους ΤΕΙ), οι οποίοι προορίζονται 
για  πτυχιούχους  Τμημάτων  Πληροφορικής,  με  επιπλέον  πτυχίο  από  Παιδαγωγικό  Τμήμα 
Πανεπιστήμιων,  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας,  Σχολή  Νηπιαγωγών,  ΣΕΛΕΤΕ  ή  «καθηγητική 
πανεπιστημιακή  σχολή».  Μέχρι  να  υπάρξουν  τέτοιοι  πτυχιούχοι,  τις  θέσεις  και  τις  αντίστοιχες 
επετηρίδες συμπληρώνουν πρόσωπα από άλλες ειδικότητες με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών 
στην πληροφορική, καθώς και εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης που έχουν 
συμπληρώσει  16  μήνες  διδασκαλίας  μαθημάτων  πληροφορικής,  οι  οποίοι  αποτελούν  και  την 
συντριπτική  πλειοψηφία.  Διαπιστώνουμε  από  αυτά  ότι  ο  τρόπος  εισαγωγής  στην  εκπαίδευση 
βασίστηκε  ουσιαστικά  στο  να  εξοπλισθούν  μόνο  κάποια  σχολεία  με  η/υ,  χωρίς  όμως  ‐  αρχικά 
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τουλάχιστον  ‐  να  δοθεί  βάρος  στην  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  και  ιδιαίτερα  της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση των η/υ. Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν σε Ευρωπαϊκές 
χώρες (π.χ. Ολλανδία) «….οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό 
ρόλο  για  τη  χρήση  των  υπολογιστών  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  όσο  και  για  τον  τρόπο 
αξιοποίησής τους στην τάξη» (Veen 1993: 7). Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους 
μέσα  στην  τάξη  και  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  γενικότερα  είναι  ένας  σημαντικός  παράγοντας 
που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν για την επιτυχή εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση.  
Σύμφωνα  με  τους  Scott  και  Robinson  (1996:  133),  για  να  πετύχει  μια  καινοτομία  πρέπει  να 
πραγματοποιηθεί  αλλαγή  όχι  μόνο  στα  υλικά,  αλλά  και  στις  διδακτικές  προσεγγίσεις  και 
αντιλήψεις.  Όπως  υποστηρίζει  η  Somekh  (1997:  115),  για  να  είναι  μια  καινοτομία 
αποτελεσματική  θα  πρέπει  αυτοί  που  καλούνται  να  την  εφαρμόσουν  να  πιστεύουν  στην 
αναγκαιότητά  της. Οι  γνώσεις,  οι  εμπειρίες και οι αναπαραστάσεις που έχουν οι  εκπαιδευτικοί 
για  τους  υπολογιστές  είναι  σημαντικές,  αφού  και  από  αυτές  εξαρτάται  σε  σημαντικό  βαθμό  η 
επιτυχής υλοποίηση της χρήσης τους μέσα στη σχολική τάξη. Μια τέτοια καινοτομία απαιτεί την 
παραίτηση  από  καθιερωμένες  πρακτικές  και  μεθόδους.  Είναι  όμως  δύσκολο  να  πεισθούν  οι 
εκπαιδευτικοί  στην  εισαγωγή  μιας  καινοτομίας  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  γιατί  πρέπει  να 
εγκαταλείψουν  στρατηγικές  που  έχουν  δοκιμαστεί  και  έχουν  κερδίσει  την  εμπιστοσύνη  τους 
μέσα  από  την  πολύχρονη  εμπειρία  τους.  Μια  καινοτομία  φαντάζει  απειλητική  γιατί  γίνεται 
αισθητή ως κριτική στη δική τους προηγούμενη εργασία. 
Ο  γενικός  σκοπός  της  ένταξης  της  πληροφορικής  στο  δημοτικό  σχολείο  είναι:  «οι  μαθητές 
χρησιμοποιούν  με  (ή  χωρίς)  τη  βοήθεια  του  εκπαιδευτικού  τον  υπολογιστή  ως  γνωστικό  – 
διερευνητικό εργαλείο, αναζητούν πληροφορίες,  επικοινωνούν και προσεγγίζουν βασικές αρχές 
που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας».  
   Ο  γενικός αυτός  σκοπός αποτελεί  μια  συγκροτημένη  και  σφαιρική προσέγγιση απ’  όλους 
τους μαθητές των διαφόρων χρήσεων του υπολογιστή ως μέρος των καθημερινών σχολικών τους 
δραστηριοτήτων σε μια περίοδο που μαθαίνουν «οσμωτικά» και η εξοικείωση με τον υπολογιστή 
γίνεται  χωρίς  ιδιαίτερη προσπάθεια.   Η  επαφή  των μαθητών με  τον υπολογιστή γίνεται με  την 
καθιέρωση  Ώρας  Πληροφορικής,  στο  πλαίσιο  των  διαφόρων  μαθημάτων  ή  στο  πλαίσιο  του 
ολοήμερου σχολείου. 
Ανάλογα  με  τις  γνώσεις  του  εκπαιδευτικού,  με  την  υπάρχουσα  υποδομή  και  τις  ανάγκες  των 
μαθητών, η χρήση του υπολογιστή μπορεί να στραφεί γύρω από τους παρακάτω άξονες: 
Ο υπολογιστής ως γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο 
Ο υπολογιστής ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα 
Ο υπολογιστής ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών 
Πληροφορικός αλφαβητισμός 
Τελειώνοντας το Δημοτικό Σχολείο οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 
να περιγράφουν τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών 
να αναγνωρίζουν την κεντρική μονάδα και τις βασικές περιφερειακές συσκευές του υπολογιστή 
να εργάζονται με σχετική αυτονομία σε ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας 
να χρησιμοποιούν λογισμικό γενικής χρήσης 
να χρησιμοποιούν εφαρμογές πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου 
να αναζητούν πληροφορίες από απλές βάσεις δεδομένων 
να επικοινωνούν και να αναζητούν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον παγκόσμιο ιστό 
να μπορούν να αναφέρουν εφαρμογές της πληροφορικής στον σύγχρονο κόσμο 
να αντιλαμβάνονται το υπολογιστικό σύστημα ως ενιαίο σύστημα. 
   Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας και τους οικονομικούς περιορισμούς η 
ένταξη του υπολογιστή στην τάξη μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 
Ο  υπολογιστής  στην  τάξη.  Δημιουργείται  στην  τάξη  «γωνιά  του  υπολογιστή»,  ο  οποίος  είναι 
συνδεδεμένος  με  το  διαδίκτυο  και  χρησιμοποιείται  σε  όλα  τα  γνωστικά  αντικείμενα  όποτε 
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κρίνεται  απαραίτητο  από  το  δάσκαλο.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  εντάσσεται  στην  καθημερινή 
εκπαιδευτική πρακτική. 
Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής. Δημιουργείται στο σχολείο εργαστήριο υπολογιστών. 
Μεικτή  προσέγγιση,  που  περιλαμβάνει  συνδυασμός  των  δύο  προηγούμενων  προσεγγίσεων 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2002). 
3. Αναπαραστάσεις 
3.1. Η έννοια των αναπαραστάσεων 
 
H  έννοια  της  αναπαράστασης  είναι  πολυσήμαντη  με  ποικίλες  διαφοροποιήσεις  τόσο  στην 
οριοθέτησή  της όσο  και στο πλαίσιο στο οποίο  τοποθετείται.  Υπάρχει  ποικιλία ορισμών καθώς 
επίσης  και  διαφορετικές θεωρήσεις στις ποικίλες  επιστημονικές προσεγγίσεις.  Για παράδειγμα, 
σύμφωνα  με  τους  Eysenk  και  Keane,  αναπαράσταση  είναι  «κάθε  σύμβολο,  σημείο  ή  σύνολο 
συμβόλων  που  ‘ανα‐παριστά’  κάτι  σε  μας.  Αυτό  σημαίνει  ότι  υπάρχει  στη  θέση  κάποιου 
πράγματος όταν αυτό λείπει» (Eysenk & Keane 1995: 204). Μια εικόνα ή ένα διάγραμμα μοιάζει 
περισσότερο  με  αυτό  που  αναπαριστά  γιατί  η  δομή  τους  είναι  παρόμοια  με  τη  δομή  του 
πραγματικού αντικειμένου, υπάρχει δηλαδή μια αναλογική ομοιότητα μεταξύ τους. Οι εξωτερικές 
αυτές αναπαραστάσεις μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην επίλυση προβλημάτων 
και την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για ένα ζήτημα.  
Σύμφωνα με τον Cox (1999: 359), κατά την κατασκευή εξωτερικών αναπαραστάσεων οι άνθρωποι 
ανακατανέμουν τις πληροφορίες, τις μεταφράζουν από τη μια μορφή στην άλλη (αναπαριστούν) 
και μπορούν να σημειώνουν την πρόοδο τους κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός προβλήματος. Οι 
εσωτερικές  αναπαραστάσεις,  αντίθετα,  είναι  αυτές  που  αφορούν  καθαρά  τη  νοητική 
δραστηριότητα και διακρίνονται σε αναλογικές και προτασιακές. Οι αναλογικές αναπαραστάσεις 
είναι  συνήθως    νοητικές  εικόνες  που  μπορεί  να  είναι  είτε  οπτικές,  ακουστικές,  οσφρητικές, 
απτικές  είτε  κινητικές.  Οι  προτασιακές  αναπαραστάσεις  είναι  όμοιες  με  τη  γλώσσα    και 
συλλαμβάνουν το ιδεατό περιεχόμενο του μυαλού, ανεξάρτητα από την πρωταρχική αίσθηση με 
την οποία προσλήφθηκε η πληροφορία.  
Μια  λέξη που  χρησιμοποιούμε  για  να  εκφράσουμε  τη δόμηση πληροφοριών σε μια  νοηματική 
ενότητα  είναι  αυτή  της  έννοιας.  Έννοιες  είναι  οι  εσωτερικές,  νοητικές  αναπαραστάσεις  των 
ιδιοτήτων  αντικειμένων  και  γεγονότων.  Τα  αντικείμενα  ή  τα  γεγονότα  που  ενσωματώνουν  μια 
έννοια  διαμορφώνουν  μια  εννοιολογική  κατηγορία  (Jahnke  &  Nowaczyk  1998).  Οι  άνθρωποι 
συσσωρεύουν  στη  μνήμη  τους  ένα  μείγμα  από  αναπαραστάσεις  για  καθημερινές  έννοιες. 
Εσωτερικεύουν τόσο ένα πρότυπο ή μια λίστα χαρακτηριστικών που περιλαμβάνει ό,τι είναι πιο 
τυπικό  με  την  κατηγορία,  όσο  και  πληροφορίες  σχετικά  με  συγκεκριμένα  υποδείγματα.  Ένα 
πρωτότυπο είναι το καλύτερο υπόδειγμα μιας συγκεκριμένης εννοιολογικής κατηγορίας. Όσο πιο 
πολλές ιδιότητες έχει ένα υπόδειγμα τόσο πιο τυπικό μπορεί να θεωρηθεί για μια κατηγορία. Και 
οι  δύο  τύποι  πληροφοριών  καλούνται  για  να  κατηγοριοποιήσουν  νέα  στοιχεία.  Τα 
χαρακτηριστικά,  τα οποία είναι αφηρημένες  ιδιότητες ενός αντικειμένου ή ενός γεγονότος,  δεν 
υφίστανται  ανεξάρτητα  από  ένα  αντικείμενο,  αλλά  μπορούν  να  αναφέρονται  στις  φυσικές 
ιδιότητές  του,  όπως  το  χρώμα  ή  το  σχήμα  του,  ή  στις  σημασιολογικές  ιδιότητές  του,  όπως  η 
κατηγορία στην οποία ανήκει. 
  Ο  Βυγκότσκι  ασχολήθηκε  με  τη  διαφοροποίηση  ανάμεσα  στις  επιστημονικές  και  τις 
αυθόρμητες, καθημερινές έννοιες στο παιδί και το ρόλο που διαδραματίζουν στην εξελικτική του 
πορεία. Η ανάπτυξη των επιστημονικών και των αυθόρμητων εννοιών είναι ταυτόχρονη αλλά έχει 
αντίθετη  κατεύθυνση:  οι  αυθόρμητες  έννοιες  αναπτύσσονται  από  το  ίδιο  το  παιδί,  ενώ  οι 
επιστημονικές κατευθύνονται από τον κοινωνικό περίγυρο (γονείς, σχολείο κ.λπ.) προς το παιδί. 
Η πορεία που έχουν διανύσει οι αυθόρμητες έννοιες θα καθορίσει και το βαθμό εσωτερίκευσης 
των επιστημονικών εννοιών. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια διττή αμοιβαία εξάρτηση μεταξύ τους 
(Βυγκότσκι  1993:  312).  Επιπλέον,  η  σημασία  μιας  λέξης  είναι  μια  γενίκευση.  Οι  διαφορετικές 
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δομές  αυτών  των  γενικεύσεων  δηλώνουν  διαφορετικές  διαδικασίες  του  αντικατοπτρισμού  της 
πραγματικότητας.  Σύμφωνα  με  το  Λούρια  (1995:  111),  η  απόκτηση  νέων  εμπειριών  και  νέων 
ιδεών  ιδίως μέσα από  τη συστηματική εκπαίδευση αλλάζει  τον  τρόπο χρήσης  της  γλώσσας  και 
έτσι οι λέξεις γίνονται οι κύριοι φορείς αφαίρεσης και γενίκευσης. Σε αυτό το σημείο οι άνθρωποι 
εγκαταλείπουν την συγκεκριμένη σκέψη και κωδικοποιούν τις ιδέες κυρίως μέσω εννοιολογικών 
σχημάτων. 
   Ο  όρος «σχήμα»  χρησιμοποιήθηκε αρχικά από  τον  Βρετανό ψυχολόγο Bartlett,  ο  οποίος 
υποστήριξε  ότι  οι  άνθρωποι  αναπαριστούν  σε  σχήματα  τις  αναμνήσεις  των  γεγονότων.  Τα 
σχήματα αυτά δημιουργούν ισχυρές προσδοκίες, οι οποίες με τη σειρά τους επιδρούν στον τρόπο 
με τον οποίο ερμηνεύουν τις επερχόμενες πληροφορίες  (βλ. Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999: 
62). Κατά τον  Norman (1982: 52), τα σχήματα αναπαριστούν ένα πιο πολύπλοκο επίπεδο γνώσης 
από  το  απλό  σημασιολογικό  δίκτυο,  δρώντας  συμπληρωματικά  σε  αυτό.  Τα  σχήματα 
διαμορφώνουν  ξεχωριστά  τμήματα  γνώσης  που  αποτελούνται  από  αλληλοεξαρτώμενες 
γνωστικές  δομές  των  οποίων  μέρη  μπορεί  να  είναι  τα  σημασιολογικά  δίκτυα.  Ένα  σχήμα, 
σύμφωνα  με  τον  Norman,  μπορεί  να  περιέχει  γνώσεις  αλλά  και  κανόνες  χρήσης  αυτής  της 
γνώσης. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα νοητικά σχήματα έχουν έναν εν δυνάμει σοβαρό 
ρόλο στη διαμόρφωση και καθοδήγηση της ανθρώπινης πράξης. 
 
3.2. Αναπαραστάσεις των μαθητών για τους υπολογιστές 
 
Η μελέτη των νοητικών αναπαραστάσεων των μαθητών είναι πολύ σημαντική στη διδακτική των 
διαφόρων  μαθημάτων.  Σύμφωνα  με  τις  αρχές  του  εποικοδομητισμού,  η  μάθηση  συντελείται 
μέσα από μια ενεργό νοητική διεργασία, κατά την οποία τα προϋπάρχοντα γνωστικά σχήματα ή 
μοντέλα  ή  οι  προσωπικές  θεωρίες  των  μαθητών  μετασχηματίζονται  άλλοτε  περισσότερο  και 
άλλοτε  λιγότερο  ριζικά  ως  αποτέλεσμα  της  αλληλεπίδρασης  των  παιδιών  με  τα  γνωστικά 
αντικείμενα  και  μέσα  του  νέου  μαθησιακού  περιβάλλοντος  που  δημιουργεί  το  σχολείο.  Οι 
προϋπάρχουσες ιδέες των παιδιών σχετικά με οποιαδήποτε υπό μάθηση σχολική γνώση, ακόμη 
και αν είναι επιστημονικά λανθασμένες, χρησιμεύουν στα παιδιά ως επεξηγηματικό σύστημα που 
τα βοηθά στην οικοδόμηση της γνώσης του (Brandt 1997). 
Σύμφωνα με τις σύγχρονες αυτές αντιλήψεις για τη διδακτική μεθοδολογία, οι αναπαραστάσεις 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εσφαλμένες αντιλήψεις που πρέπει να «ξεριζωθούν» από τα 
μυαλά  των  παιδιών,  αλλά  ως  επεξηγηματικά  συστήματα  που  πρέπει  να  μελετηθούν  και  να 
κατανοηθούν  από  τον  εκπαιδευτικό.  Η  μελέτη  αυτή  είναι  απαραίτητη  προκειμένου  οι 
εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν διδακτικές καταστάσεις που να θέτουν υπό έλεγχο τις λανθασμένες 
ή  συγκεχυμένες  αναπαραστάσεις,  διευκολύνοντας  τα  παιδιά  να  τις  αναπροσαρμόσουν  και  να 
οικοδομήσουν με τον τρόπο αυτό τη γνώση τους. 
Ειδικότερα  όσον  αφορά  τη  διδασκαλία  της  πληροφορικής  ένα  ενδιαφέρον  πεδίο  διερεύνησης 
είναι οι αναπαραστάσεις  των μαθητών με βάση  την  εμπειρία που  έχουν με  τις μηχανές  και  τα 
συστήματα  πληροφορικής  (Κόμης  1997).  Οι  άνθρωποι  σχηματίζουν  νοητικά  μοντέλα  για  τα 
συστήματα πληροφορικής στην προσπάθειά τους να τα κατανοήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν 
αποτελεσματικά. Τα μοντέλα σχηματίζονται μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και 
τα συστήματα αυτά και με βάση τις προηγούμενες τεχνικές γνώσεις, την εκπαίδευση στη χρήση 
των  συστημάτων,  αλλά  και  την  παρακολούθηση  άλλων  ατόμων  που  αλληλεπιδρούν  με  τα 
αντικείμενα αυτά.  
Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την επίδραση του η/υ στη μάθηση και  τη σχέση του  με το 
μαθητή.  Το  ερώτημα  στο  οποίο  εστιάζει  η  έρευνα  είναι  πώς  το  παιδί  αντιλαμβάνεται  και 
αντιμετωπίζει  τον  η/υ.  Τα  αποτελέσματα  των  ερευνών  έδειξαν  ότι  ο  η/υ  δεν  σημαίνει  κάτι  το 
ιδιαίτερο  για  το  παιδί.  Είναι  ακόμη  ένας  χώρος  παιχνιδιού,  εξερεύνησης.  Όταν  οι  μαθητές 
εργάζονται με τον η/υ χρησιμοποιούν τα ίδια νοητικά μοντέλα με αυτά που χρησιμοποιούν όταν 
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ζωγραφίζουν ή όταν διαβάζουν τα μαθήματά τους. Για να εκμεταλλευτεί και να μεγιστοποιήσει 
τις  δυνατότητες  της  χρήσης  του  η/υ,  ο  δάσκαλος  πρέπει  να  γνωρίζει  με  ποιο  τρόπο 
αναπτύσσονται  τα  νοητικά  μοντέλα  στα  παιδιά  και  πώς  αυτά  συνδέονται    με  δραστηριότητες 
μέσω του η/υ (Παναγιωτακόπουλος 1998). 
Οι  επιμέρους  έρευνες  εξετάζουν  την  επίδραση  διαφορετικών  παραγόντων  στην  αντιμετώπιση 
των η/υ από  τους μαθητές.  Σε  έρευνα που πραγματοποιήθηκε από  τους Nelson  και Cooper  σε 
σύνολο  127  μαθητών  σχετικά  με  τις  διαφορές  του  φύλου    στη  χρήση  των  η/υ  και  στη  στάση 
απέναντί τους, διαπιστώθηκε ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια που απέδιδαν σε σταθερούς 
παράγοντες  την  επιτυχία  ή  σε  αστάθμητους  παράγοντες  την  αποτυχία  ήταν  πιο  ενθουσιώδη 
σχετικά με  τη χρήση του υπολογιστή στο μέλλον,  κάτι που υποδεικνύει ότι οι διαφορές φύλου 
στην στάση απέναντι στη χρήση του υπολογιστή μπορούν να εξηγηθούν από τις διαφορές φύλου 
στην  εξήγηση  της  αποδοτικότητάς  τους.  Τα  δεδομένα  επίσης  υποδηλώνουν  ότι  οι  διαφορές 
φύλου  στην  χαλάρωση  και  οι  προσδοκίες  για  βελτίωση  οφείλονταν  στις  διαφορές  φύλου  στη 
σταθερότητα  των  αναφορών,  στη  συχνότητα  της  προηγούμενης  χρήσης  υπολογιστή  και  στην 
αντιληπτική ικανότητα σε σχέση με τους υπολογιστές (Nelson & Cooper 1997). 
Οι  Yaghi  και  Abu  Saba  μελέτησαν  την  επίδραση  διαπολιτισμικών  αντιλήψεων  στο  άγχος  των 
μαθητών για τους υπολογιστές και κατά πόσο αυτές οι αντιλήψεις μπορούν να επηρεάσουν την 
κατανόηση  του  τρόπου  με  τον  οποίο  οι  μαθητές  μιας  χώρας  μαθαίνουν  να  χρησιμοποιούν 
υπολογιστή.  Διαπιστώθηκε  ότι  οι  διαφορετικές  πολιτισμικές  αντιλήψεις  του  άγχους  για  τον 
υπολογιστή «μπορούν να γίνουν κατανοητές αν εξετάσουμε πότε και με ποιον τρόπο οι μαθητές 
εξοικειώνονται  με  τους  υπολογιστές  και  την  ηλεκτρονική  τεχνολογία».  Έτσι  αναφέρεται  ότι  σε 
μερικές  χώρες  τα  παιδιά  έρχονται  σε  επαφή  με  τους  υπολογιστές  αμέσως  μόλις  ξεκινούν  το 
σχολείο  (π.χ.  ΗΠΑ,  Ισραήλ,  Αυστραλία,  Γερμανία,  Ιαπωνία),  ενώ  σε  άλλες  οι  υπολογιστές  είναι 
σπάνιο  φαινόμενο  ακόμα  και  στα  Πανεπιστήμια  (π.χ.  Γιουγκοσλαβία).  Ένα  άλλο  θέμα  που 
επισημαίνεται  αφορά  το  λογισμικό  που  συχνά  γράφεται  με  λίγη  προσοχή  για  το  χρήστη.  Αυτό 
είναι  πιο  εμφανές  σε  επίπεδο  άπειρου  χρήστη,  ο  οποίος  επιφορτίζεται  με  το  εμπόδιο  της 
αναίρεσης  καθώς πρέπει  να αποφασίσει ποιες  ενέργειες απαιτούνται  και  είναι  κατάλληλες  και 
ποιες  όχι.  Επιπλέον  όταν  το  λογισμικό  δε  λειτουργεί  σύμφωνα με  τις  οδηγίες,  ο  χρήστης  είναι 
αναγκασμένος  να διαβάσει  ένα εγχειρίδιο που από μόνο  του προκαλεί σοβαρό άγχος  (Yaghi & 
Abu Saba 1998). 
Τα αποτελέσματα της έρευνας επισημαίνουν επίσης ότι το λογισμικό του υπολογιστή μπορεί από 
μόνο  του  να  προκαλέσει  αρκετό  άγχος.  Η  έρευνα  προτείνει  το  λογισμικό  να  δημιουργείται 
ανάλογα  με  τη  μορφή  του  άγχους  για  τον  υπολογιστή  που  εκδηλώνει  ο  μαθητής.  Ιδιαίτερα  το 
θέμα  της  εξαπάτησης από  τον υπολογιστή,  που προέκυψε σε δείγματα πολλών  χωρών,  οδηγεί 
στην  άποψη  ότι  το  λογισμικό  του  υπολογιστή  που  είναι  πιο  φιλικό  και  εύκολο  για  το  χρήστη 
μπορεί να τον βοηθήσει να μάθει με πιο άνετο τρόπο (Yaghi & Abu Saba 1998). 
4. Μεθοδολογία 
 
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η έρευνα αφορά στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του 
νομού  Αχαΐας.  Το  χρονοδιάγραμμα  ολοκλήρωσης  της  έρευνας  ήταν  3  μήνες  (Οκτώβριος  – 
Δεκέμβριος 2003). Για τους σκοπούς της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τον αριθμό των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών των σχολείων από τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
νομού.  Στη  συνέχεια  διαμορφώθηκαν  τα  ερωτηματολόγια.  Τα  ερωτηματολόγια  του  μαθητή 
απαντήθηκαν  παρουσία  ενός  ή  δύο  ερευνητών  στην  αίθουσα  και  σε  ώρα  που  ευγενικά 
παραχωρήθηκε από τον κάθε εκπαιδευτικό που επισκεφθήκαμε.  
Η  διαμόρφωση  του  ερωτηματολογίου  στηρίχτηκε  σε  προηγούμενες  έρευνες  των  Kay  (1993), 
Rosen & Weil (1994), Rainer κ.ά. (1996), Brosnan & Lee (1998), Yaghi & Abu‐Saba (1998), Hussein 
κ.ά. (1998), Francis κ.ά. (2000) και Μαργετουσάκη (2001). Το ερευνητικό εργαλείο διαμορφώθηκε 
κατάλληλα ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αρχικά έγινε 
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μια πρώτη πιλοτική  εφαρμογή  του  ερωτηματολογίου με μικρής  κλίμακας δείγμα,  το οποίο δεν 
συμμετείχε  στην  κύρια  έρευνα,  ώστε  να  ερευνηθούν  και  να  αναδιαμορφωθούν  όσα  σημεία 
δημιουργούσαν προβλήματα, τόσο από πλευράς διατύπωσης όσο και από πλευράς ουσίας. 
Στο ερωτηματολόγιο διατυπώνονται τριών ειδών ερωτήσεις, σχετικές με: 
βιογραφικά στοιχεία. 
την κατοχή εξοπλισμού, γνώσης και χρήσης των η/υ. 
τις στάσεις και αντιλήψεις σε θέματα σχετικά με τους η/υ. 
Οι  ερωτήσεις  των  ερωτηματολογίων  είναι  κλειστού  και  ανοικτού  τύπου.  Στην  πρώτη  μορφή 
ερωτήσεων ζητούνται απαντήσεις του τύπου ΝΑΙ‐ΟΧΙ, πολλαπλής επιλογής και διαβαθμισμένης 
επιλογής. Στις ερωτήσεις διαβαθμισμένης επιλογής οι απαντήσεις τοποθετούνται στο διάστημα 0 
έως 5 (τύπος Likert). 
Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε να διευκολύνουν τους ερωτώμενους 
να αναπτύξουν τις απόψεις τους για συγκεκριμένα θέματα. 
Ο συντελεστής αξιοπιστίας (reliability coefficient) της κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε (Cronbach’s 
alpha) ευρέθηκε για το ερωτηματολόγιο του εκπαιδευτικού με τιμή 0,7259 (Standardized alpha = 
0,7296)  και  για  το  ερωτηματολόγιο  του  μαθητή    0,665  (Standardized  alpha  =  0,6653)  Όπως 
φαίνεται, η προσαρμογή της κλίμακας ήταν αρκετά καλή. 
Η  χρήση ερωτηματολογίου με συνδυασμό ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού  τύπου προσφέρει 
αφενός  το  πλεονέκτημα  της  συλλογής  ποσοτικών  δεδομένων  από  ένα  μεγάλο  αριθμό 
υποκειμένων  και  αφετέρου  τη  δυνατότητα  εμβάθυνσης  σε  ορισμένα  ζητήματα,  μέσω  της 
συλλογής «ποιοτικών» δεδομένων από της ανοικτού τύπου ερωτήσεις. 
Ακολούθησε η κωδικοποίηση των απαντήσεων (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Αλεξόπουλος 
κ.ά. 2004). Τα σχολεία του νομού χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την περιοχή που 
βρίσκονται, και συγκεκριμένα: 
σχολεία Αστικής περιοχής: σε αυτά περιλαμβάνονται τα σχολεία της πόλης των Πατρών και του 
Αιγίου (87 σχολεία) 
σε  σχολεία  Ημιαστικής  περιοχής:  σε  αυτά  περιλαμβάνονται  τα  σχολεία  της  Ακράτας,  των 
Καλαβρύτων και της Κ. Αχαΐας (7 σχολεία), και   
σε σχολεία Αγροτικής περιοχής: όλα τα υπόλοιπα σχολεία (118 σχολεία). 
Για  την  επιλογή  του  δείγματος  χρησιμοποιήθηκε  η  μέθοδος  της  Στρωματοποιημένης  Τυχαίας 
Δειγματοληψίας (Stratified Random Sampling). (Κατσίλλης, 1995: 85) 
Τα  στοιχεία  του  πληθυσμού  χωρίστηκαν  σε  μη  αλληλοεπικαλυπτόμενα  στρώματα  όσον  αφορά 
την  περιοχή  του  σχολείου  (Αγροτική,  Ημιαστική,  Αστική).  Από  κάθε  στρώμα  επιλέχθηκε  ένα 
τυχαίο  δείγμα αναλογικά,  δηλαδή  η  αναλογία  κάθε  στρώματος  στο  δείγμα  είναι  η  ίδια  με  την 
αναλογία  κάθε  στρώματος  στο  συνολικό  πληθυσμό.  Έτσι  επελέγησαν  39  σχολεία,  20  από 
αγροτική, 3 από ημιαστική και 16 από αγροτική περιοχή. 
Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  και  τη  συγκέντρωση  των  ερωτηματολογίων 
συγκεντρώθηκαν: 
Ερωτηματολόγια μαθητών αστικής περιοχής:  617 
Ερωτηματολόγια μαθητών ημιαστικής περιοχής:  196 
Ερωτηματολόγια μαθητών αγροτικής περιοχής:  135 
4. Αποτελέσματα 
4.1. Δημογραφικά στοιχεία  
 
Τα σχολεία από τα οποία συμμετείχαν μαθητές για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν: Πειραματικό 
Σχολείο  Πανεπιστημίου  Πατρών,  5ο  Δ.Σ.  Πατρών,  12ο  Δ.Σ.  Πατρών,  14ο  Δ.Σ.  Πατρών,  26ο  Δ.Σ. 
Πατρών, 38ο Δ.Σ. Πατρών, 47ο Δ.Σ. Πατρών, 56ο Δ.Σ. Πατρών, 66ο Δ.Σ. Πατρών, 1ο Δ.Σ. Κ. Αχαΐας, 
3ο  Δ.Σ.  Κ.  Αχαΐας  ,  2ο  Δ.Σ.  Αιγίου,  6ο  Δ.Σ.  Αιγίου,  Δ.Σ.  Γομοστού  Δ.Σ.  Κ.  Μαζαρακίου,  Δ.Σ. 
Καλαβρύτων, Δ.Σ. Νιφορέικων, Δ.Σ.  Σαγέικων, Δ.Σ. Φαρρών, Δ.Σ. Χαλανδρίτσας.  Στο σύνολο του 
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δείγματος  617  μαθητές  προέρχονται  από  σχολεία  αστικής  περιοχής  (65,1%),  196  από  σχολεία 
ημιαστικής περιοχής (20,7%) και 135 από σχολεία αγροτικής περιοχής (14,2%). 
 
 
Πίνακας 1: Συχνότητες και ποσοστά για την περιοχή ων σχολείων των μαθητών 
 

  Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Αστική περιοχή  617  65,1  65,1 
Ημιαστική περιοχή  196  20,7  20,7 
Αγροτική περιοχή  135  14,2  14,2 
Σύνολο  948  100,0  100,0 

 
Στο σύνολο του δείγματος το 26,7% φοιτούσε στην Δ’  τάξη,  το 35,7% στην Ε’  τάξη και το 35,7% 
στην ΣΤ’ τάξη. 
 
 
Πίνακας 2: Συχνότητες και ποσοστά για την τάξη των μαθητών 
 

   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Δ’  253  26,7  26,7 
Ε’  338  35,7  35,7 
ΣΤ’  355  37,4  37,5 
Σύνολο  946  99,8  100,0 
Missing  2  0,2   
Σύνολο  948  100,0   

 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3: Συχνότητες και ποσοστά για την ηλικία των μαθητών 
 

   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
8  3  0.3  0.3 
8.5  3  0.3  0.3 
9  135  14.2  14.7 
9.5  22  2.3  2.4 
10  246  25.9  26.7 
10.5  21  2.2  2.3 
11  322  34.0  35.0 
11.5  30  3.2  3.3 
12  134  14.1  14.5 
13  5  0.5  0.5 
Σύνολο  946921  97.2  100,0 
Missing  27  2.8   
Σύνολο  948  100,0   
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Ν  921 
Missing  27 
Μέσος Όρος  10,5 
Τυπική Απόκλιση  0,97 

 
Στο σύνολο του δείγματος τα αγόρια ήταν το 53,2% και τα κορίτσια το 46,8%. 
 
 Πίνακας 4: Συχνότητες και ποσοστά για το φύλο των μαθητών 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Αγόρια  497  52,4  53,2 
Κορίτσια  438  45,2  46,8 
Σύνολο  935  98,6  100,0 
Missing  13  1,4   
Σύνολο  948  100,0   
 
Οι  γονείς  της    πλειοψηφίας  των  μαθητών  92,1%,  προέρχονται  από  την  Ελλάδα,  όπως  ήταν 
αναμενόμενο.  Υπάρχει  ένα  μικρό ποσοστό 0,7%  μαθητών που οι  γονείς  τους  προέρχονται  από 
χώρες της Ε.Ε. και ένα μικρό επίσης ποσοστό 1,1% μαθητών που οι γονείς τους προέρχονται από 
άλλες  χώρες,  όπως η Αυστραλία και  χώρες  της Αφρικής.  Τέλος κάποιοι  γονείς,  σε ένα ποσοστό 
6,1%,  προέρχονται  από  χώρες  της  Ανατολικής  Ευρώπης  και  κυρίως  από  την  Αλβανία  και  τη 
Βουλγαρία. 
 
Πίνακας 5: Συχνότητες και ποσοστά για τη χώρα προέλευσης των γονέων των  μαθητών 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Ελλάδα  866  91,4  92,1 
Χώρες Ε.Ε.  7  0,7  0,7 
Χώρες Ανατ.Ευρώπης  57  6  6,1 
Άλλο  10  1,1  1,1 
Σύνολο  940  99,2  100,0 
Missing  8  0,8   
Σύνολο  948  100,0   
 
Όσον  αφορά  το  επάγγελμα  του  πατέρα  των  μαθητών,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  36,4%  είναι 
Τεχνίτες,  Εργάτες και Χειριστές και ακολουθούν σε ποσοστό 24% αυτοί που ασχολούνται με  το 
εμπόριο και  γενικά με  την παροχή υπηρεσιών.  Στη συνέχεια και σε ποσοστό 19,7%  είναι αυτοί 
που ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα (Εκπαιδευτικοί, Ιατροί, Νομικοί κ.λπ.) και ακολουθούν οι 
ασχολούμενοι  με  αγροτικές  εργασίες  (Γεωργοί  και  Κτηνοτρόφοι)  σε  ποσοστό  10,5%.  Τέλος 
υπάρχει  και  ένα  ποσοστό  της  τάξης  του  9,4%  και  ανήκει  σε  αυτούς  που  είναι  υπάλληλοι 
γραφείων. 
 
Πίνακας 6: Συχνότητες και ποσοστά για το επάγγελμα του πατέρα των μαθητών 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
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Επιστημονικά επαγγέλματα  172  18,1  19,7 
Υπάλληλοι γραφείου  82  8,6  9,4 
Έμποροι –  
Παροχή υπηρεσιών 

210  22,2  24,0 

Γεωργοί – Κτηνοτρόφοι  92  9,7  10,5 
Τεχνίτες‐Εργάτες‐Χειριστές  318  33,5  36,4 
Σύνολο  874  92,2  100,0 
Missing  74  7,8   
Σύνολο  948  100,0   
 
 
4.2. Χρήση και εξοικείωση απέναντι στους υπολογιστές 
Παρουσιάζουμε εδώ τις σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις υπό μορφή πινάκων. 
 
 
Πίνακας 7: Συχνότητες και ποσοστά ως προς το αν παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια 
Ερώτηση: Παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια; 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
ΝΑΙ  736  77,6  82,2 
ΟΧΙ  159  16,8  17,8 
Σύνολο  895  94,4  100,0 
Missing  53  5,6   
Σύνολο  948  100,0   
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών  (82,2%) παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια  (Nintendo, Game 
boy, X‐Box, Play station κ.λπ.),  άρα έχουν μια πρώτη επαφή με ένα είδος υπολογιστή.  
 
Η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντική σχέση με το φύλο των 
μαθητών, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, όπου αποτυπώνονται  τα αποτελέσματα 
ενός χ2 τεστ ανάμεσα στη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και στο φύλο των μαθητών. Τα αγόρια 
χρησιμοποιούν περισσότερο τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά παιχνίδια απ’ ότι τα κορίτσια. 
 
 

  Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  54,540  1  0,0 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 8: Συχνότητες και ποσοστά ως προς την κατοχή υπολογιστή 
Ερώτηση: Υπάρχει υπολογιστής στο σπίτι σου; 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
ΟΧΙ  550  58,0  58,4 
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ΝΑΙ  392  41,4  41,6 
Σύνολο  942  99,4  100,0 
Missing  6  0,6   
Σύνολο  948  100,0   
 
Η   πλειοψηφία των μαθητών 58,4% δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι  τους,  ενώ μόνο στο 41,6% 
των  μαθητών  υπάρχει  υπολογιστής  στο  σπίτι  τους.  Η  κατοχή  υπολογιστή  φαίνεται  να  έχει 
στατιστικά σημαντική σχέση με την περιοχή του σχολείου, το επάγγελμα και τη χώρα καταγωγής 
των γονέων των μαθητών, όπως φαίνεται και από τα παρακάτω αποτελέσματα των χ2 τεστ. 
 

Περιοχή 
σχολείου 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  72,104  2  0,000 
Επάγγελμα 
πατέρα 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  118,997 4  0,000 
Καταγωγή 
γονέων 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  14,377  3  0,002 
 
Όπως  διαπιστώνεται,  τα  παιδιά  που  φοιτούν  σε  σχολεία  αγροτικής  περιοχής  υστερούν,  όσον 
αφορά την κατοχή υπολογιστή στο σπίτι, από τα παιδιά των σχολείων της αστικής περιοχής. 
Οι περισσότεροι από  τους μαθητές  (74%) που γονείς ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα έχουν 
στην  κατοχή  τους  υπολογιστή,  σε  αντίθεση με  τους  μαθητές  που  οι  γονείς  τους    ασκούν  άλλα 
επαγγέλματα. Ακολουθούν αυτοί που οι γονείς τους είναι υπάλληλοι γραφείου (43%) και έμποροι 
(40%).  Έπονται  τα παιδιά  των  τεχνιτών και στην  τελευταία θέση από πλευράς κατοχής η/υ στο 
σπίτι είναι τα παιδιά των αγροτών, των οποίων μόλις το 14,3 % έχει υπολογιστή στο σπίτι του. 
Όσον αφορά  τώρα τη σχέση της καταγωγής των γονέων των μαθητών με την κατοχή υπολογιστή, 
εδώ  έχουμε  τα  εξής:  Τα  παιδιά  που  οι  γονείς  τους  έχουν  έρθει  από  χώρες  της  Ε.Ε.  (εκτός 
Ελλάδος), μαζί με αυτούς που έχουν έρθει από άλλες χώρες (Αυστραλία, Ν. Αφρική), προηγούνται 
στην κατοχή υπολογιστή. Ακολουθούν οι μαθητές που οι γονείς τους κατάγονται από την Ελλάδα 
και ουραγοί στην κατοχή η/υ είναι οι μαθητές που οι γονείς τους προέρχονται από τις χώρες της 
Αν. Ευρώπης (Αλβανία, Βουλγαρία κ.λπ.) 
 
Πίνακας 9: Συχνότητες και ποσοστά ως προς τη γνώση υπολογιστών 
  Ερώτηση:Ξέρεις να χρησιμοποιείς υπολογιστή; 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
ΟΧΙ  287  30,3  31,6 
ΝΑΙ  622  65,6  68,4 
Σύνολο  909  95,9  100,0 
Missing  39  4,1   
Σύνολο  948  100,0   
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Γνωρίζω να χρησιμοποιώ υπολογιστή, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν στους μαθητές, 
σημαίνει  να  μπορώ  να  θέτω  σε  λειτουργία  μόνος  μου  τον  υπολογιστή,  να  πηγαίνω  στο 
πρόγραμμα που επιθυμώ μόνος μου, να μπορώ αλλάζω πρόγραμμα, να χρησιμοποιώ με σχετική 
άνεση την εφαρμογή που επιθυμώ και τέλος να κλείνω σωστά και με ασφάλεια τον υπολογιστή. 
Οι μαθητές που απάντησαν λοιπόν καταφατικά σε αυτήν την ερώτηση αποτελούν το 68,4% του 
συνόλου,  ενώ αυτοί που δεν γνωρίζουν τη χρήση του υπολογιστή είναι το 31,6%. 
Όπως  ίσως  ήταν  αναμενόμενο  η  γνώση  υπολογιστών  υπολογιστή  φαίνεται  να  έχει  στατιστικά 
σημαντική σχέση και με την κατοχή ή όχι υπολογιστή από τους μαθητές, όπως φαίνεται και από 
τον  παρακάτω  πίνακα.  Οι  μαθητές  που  έχουν  στο  σπίτι  τους  η/υ  γνωρίζουν  και  τη  χρήση  του 
περισσότερο σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν. 
 
 

  Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  178,927 1  0,000 
 
 
 
Επίσης η γνώση υπολογιστή φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντική σχέση και με την περιοχή του 
σχολείου και με την εργασία του πατέρα, όπως φαίνεται αντίστοιχα στους παρακάτω πίνακες: 
 
 

Περιοχή 
σχολείου 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  16,376  2  0,000 
Εργασία 
πατέρα 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  29,288  4  0,000 
 
Οι μαθητές από σχολεία αστικής περιοχής υπερτερούν στη γνώση η/υ από αυτούς της αγροτικής, 
όπως επίσης υπερτερούν οι μαθητές των οποίων οι γονείς ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα ή 
είναι υπάλληλοι γραφείου.  Στην αντίθετη περίπτωση οι μαθητές από αγροτικές περιοχές και  οι 
μαθητές που οι γονείς τους ασκούν αγροτικά επαγγέλματα ή είναι τεχνίτες υστερούν στη γνώση 
χρήσης του η/υ. 
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Πίνακας 10: Συχνότητες και ποσοστά ως προς το πού έμαθαν η χρήση η/υ 
Ερώτηση: Πώς έμαθες να χρησιμοποιείς υπολογιστή; 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Οικογένεια  357  57,4  59,9 
Φροντιστήριο Αγγλικών  66  10,6  11,1 
Σχολείο  105  16,9  17,6 
Μόνος/η  43  6,9  7,2 
Άλλο  25  4,0  4,2 
Σύνολο  596  95,8  100,0 
Missing  26  4,2   
Σύνολο  622  100,0   
 
Από τους 622 μαθητές που γνωρίζουν υπολογιστές  (βλέπε Πίνακα Β10) το μεγαλύτερο ποσοστό 
59,9%  απάντησαν  (σε  ανοιχτή  σχετική  ερώτηση)  πως  κάποιο  μέλος  της  οικογένειάς  τους,  τους 
έδειξε  τη  χρήση  του υπολογιστή  για πρώτη φορά.  Ένα ποσοστό 17,6%  έμαθαν υπολογιστή στο 
σχολείο,  ενώ  ένα  11,1%  έμαθαν  υπολογιστή  στο φροντιστήριο  Αγγλικών  που  πηγαίνουν,  μέσα 
από  τη  χρήση  προγραμμάτων.  Τέλος  ένα  7,2%  απάντησε  πως  έμαθε  μόνο  του  τη  χρήση  του 
υπολογιστή πάνω σε έναν που υπήρχε στο σπίτι. 
Όπως αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 
ανάμεσα  στο  πού  έμαθαν  τη  χρήση  υπολογιστή  οι  μαθητές,  με  την  περιοχή  του  σχολείου,  το 
φύλο τους, το επάγγελμα του πατέρα και  με την ύπαρξη ή όχι υπολογιστή στο σπίτι: 

Περιοχή 
σχολείου 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  67,638  8  0,000 

Φύλο 
Value  df  Asymp.Sig  

(2‐sided) 
Chi‐Square  9,944  4  0,041 
Επάγγελμα 
πατέρα 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  38,488  16  0,001 

Κατοχή η/υ 
Value  df  Asymp.Sig  

(2‐sided) 
Chi‐Square  86,074  4  0,000 

 
Όπως φαίνεται σχετικά, τα παιδιά από σχολεία αστικής περιοχής έμαθαν από οικογενειακό τους 
πρόσωπο τη χρήση η/υ, σε αντίθεση με τα παιδιά αγροτικών σχολείων που έμαθαν τη χρήση του 
υπολογιστή  στο  σχολείο  τους.  Τα  αγόρια  μαθαίνουν  υπολογιστή  από  το  οικογενειακό  τους 
περιβάλλον ή μόνα τους, ενώ τα κορίτσια στο φροντιστήριο της ξένης γλώσσας. Τέλος όπως είναι 
φυσικό όσοι μαθητές έχουν στο σπίτι του η/υ μαθαίνουν από κάποιον από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον τη χρήση του. 
 
Πίνακας 11: Συχνότητες και ποσοστά ως προς τον τόπο χρήσης υπολογιστή 
Ερώτηση:Πού χρησιμοποιείς περισσότερο υπολογιστή: στο σπίτι, στο σχολείο ή αλλού; 
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   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Σπίτι  362  58,2  77,7 
Σχολείο  104  16,7  22,3 
Σύνολο  466  74,9  100,0 
Missing  156  25,1   
Σύνολο  622  100,0   
 
Από  το  δείγμα  των  μαθητών  που  γνωρίζουν  η/υ  (622  άτομα),  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  77,7% 
δήλωσαν πως χρησιμοποιούν υπολογιστή περισσότερο στο σπίτι, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 
22,3% δήλωσε ως κύριο χώρο χρήσης  υπολογιστή το σχολείο και το φροντιστήριο. 
Όπως δείχνουν οι παρακάτω πίνακες, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα 
στο πού χρησιμοποιούν οι μαθητές η/υ, με την περιοχή του σχολείου, την χώρα προέλευσης των 
γονέων των μαθητών, καθώς και όπως είναι φυσικό με την κατοχή ή όχι υπολογιστή: 
 

Περιοχή 
σχολείου 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  60,823  2  0,000 
Προέλευση 
γονέων 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  13,054  3  0,005 

Κατοχή η/υ 
Value  df  Asymp.Sig  

(2‐sided) 
Chi‐Square  178,104 1  0,000 

 
Στο σχολείο παρά στο σπίτι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή περισσότερο οι μαθητές από σχολεία 
αγροτικής περιοχής, αυτοί που γονείς  τους προέρχονται από χώρες  της Αν.  Ευρώπης και αυτοί 
που φυσικά δεν έχουν στο σπίτι τους η/υ. Αντίθετα οι μαθητές από αστικά και ημιαστικά σχολεία, 
αυτοί που οι γονείς τους προέρχονται από χώρες πλην της Αν. Ευρώπης και οι μαθητές που έχουν 
η/υ στο σπίτι, χρησιμοποιούν περισσότερο την υπολογιστή στο σπίτι παρά στο σχολείο. 
 
Πίνακας 12: Συχνότητες και ποσοστά ως προς τη συχνότητα χρήσης υπολογιστή 
Ερώτηση:Πόσο συχνά χρησιμοποιείς υπολογιστή; 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Μια φορά το μήνα  83  13,3  15,5 
Μια φορά την εβδομάδα  127  20,4  23,7 
Δυο, τρεις φορές την εβδομάδα  165  26,5  30,8 
Μια φορά την ημέρα  82  13,2  15,3 
Περισσότερο από 1 φορά την ημέρα  78  12,5  15,3 
Σύνολο  535  86  100,0 
Missing  87  14,0   
Σύνολο  622  100,0   
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Από τους μαθητές που χρησιμοποιούν υπολογιστές το μεγαλύτερο ποσοστό 30,8% δήλωσε πως 
χρησιμοποιεί  τον υπολογιστή 2‐3 φορές την εβδομάδα,  ενώ το 23,7% μια φορά την εβδομάδα. 
Ακολουθεί ένα 15,5% που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή μια φορά το μήνα. Τέλος και σε ποσοστό 
15,3%  δήλωσαν  πως  χρησιμοποιούν  τον  υπολογιστή  μια φορά  την  ημέρα  και  το  ίδιο  ποσοστό 
περισσότερο από μία φορά την ημέρα. 
Η συχνότητα χρήσης υπολογιστή από τους μαθητές, φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντικά σχέση 
με την περιοχή του σχολείου, τη προέλευση των γονέων των μαθητών, με το φύλο των μαθητών 
καθώς και με την εργασία του πατέρα τους, όπως αποτυπώνεται  στα παρακάτω αποτελέσματα 
ενός χ2 τεστ.: 
 

Περιοχή 
σχολείου 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  17,264  8  0,027 
Προέλευση 
γονέων 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  32,730  12  0,001 

Φύλο 
Value  df  Asymp.Sig  

(2‐sided) 
Chi‐Square  15,108  4  0,004 
Εργασία 
πατέρα 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  34,576  16  0,005 
Κατοχή 
υπολογιστή 

Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  104,280 4  0,000 
 
  Όπως  διαπιστώνεται  από  την  ανάλυση  των  δεδομένων,  τα  παιδιά  των  αστικών  και 
ημιαστικών  σχολείων,  αυτά  που  οι  γονείς  τους  προέρχονται  από  την  Ελλάδα  και  τα  αγόρια, 
χρησιμοποιούν  πιο  συχνά  τον  υπολογιστή,  από  τους  υπολοίπους.  Επίσης  όπως  είναι  ίσως 
αναμενόμενο τα παιδιά με υπολογιστή στο σπίτι χρησιμοποιούν πολύ συχνότερα τον υπολογιστή 
από τα άλλα. 
  
Πίνακας 13: Συχνότητες και ποσοστά ως προς τη αντιμετώπιση προβλημάτων στον υπολογιστή 
Ερώτηση: Τι κάνεις όταν συναντάς προβλήματα με το υπολογιστή; 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Σβήσιμο  63  10,1  12,1 
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Κάλεσμα βοήθειας  356  57,2  68,3 
Σωστή χρήση  59  9,5  11,3 
Άλλο  43  6,9  8,3 
Σύνολο  521  83,8  100,0 
Missing  43  6,9   
Σύνολο  622  100,0   
 
  Στην  σχετική  ανοιχτή  ερώτηση  ένα  πολύ  μικρό  ποσοστό  11,3%  αυτών  που  γνωρίζουν 
υπολογιστή,  δήλώσαν  πως  γνωρίζουν  τις  σωστές  ενέργειες  στην  περίπτωση  κάποιου 
προβλήματος.  Οι  περισσότεροι  68,3%  καλούν  κάποιον  μεγαλύτερο,  που  γνωρίζει,  σε  βοήθεια, 
ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 12,1% κλείνουν απλά τον υπολογιστή. 
Όπως  είναι  ίσως αναμενόμενο η σωστή αντιμετώπιση  των προβλημάτων στον υπολογιστή  έχει 
στατιστικά σημαντική σχέση με την κατοχή ή όχι υπολογιστή από τους μαθητές, όπως φαίνεται 
και παρακάτω. Οι μαθητές που έχουν στο σπίτι τους υπολογιστή και τον χρησιμοποιούν και πιο 
συχνά  από  τους  άλλους  όπως  φαίνεται  παραπάνω,  μπορούν  να  αντιμετωπίσουν  καλύτερα  τα 
προβλήματα μόνοι τους, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα που είτε ζητούν βοήθεια από κάποιον είτε 
απλά τον κλείνουν. 
 

  Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  23,519  3  0,000 
4.3. Στάση απέναντι στους υπολογιστές 
Όπως  και  πιο  πάνω,  παρουσιάζουμε  εδώ  τις  σχετικές  ερωτήσεις  και  απαντήσεις  υπό  μορφή 
πινάκων. 
 
Πίνακας 14: Συχνότητες και ποσοστά ως προς τη γνώμη τους για τους υπολογιστές 
Ερώτηση: Σου αρέσουν οι υπολογιστές; 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Αρέσουν  898  94,7  95,4 
Δεν αρέσουν  43  4,5  4,6 
Σύνολο  941  99,3  100,0 
Missing  7  0,7   
Σύνολο  948  100,0   
 
  Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (95,4%), απάντησαν καταφατικά στην ερώτηση αν 
τους  αρέσουν  οι  υπολογιστές,  ενώ  ένα  μικρό  ποσοστό  (4,6%)  απάντησαν  αρνητικά.  Είναι 
ενδιαφέρον, επίσης, να δούμε παρακάτω στον πίνακα Β23 το λόγο για τον οποίο τους αρέσουν οι 
υπολογιστές. 
  Όπως αποτυπώνεται παρακάτω σε ένα χ2 τεστ που έγινε, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά 
σημαντική σχέση ανάμεσα στην ηλικία και κατ’ επέκταση την τάξη που φοιτούν οι μαθητές με το 
αν τους αρέσουν ή όχι οι η/υ. Μεγαλώνοντας οι μαθητές φαίνεται να αρέσκονται περισσότερο 
στους υπολογιστές, αν και παρουσιάζεται μια μικρή μείωση στην τελευταία τάξη. 
 

Ηλικία 
Value  df  Asymp.Sig  

(2‐sided) 
Chi‐Square  23,074  10  0,011 

Τάξη 
Value  df  Asymp.Sig  

(2‐sided) 
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Chi‐Square  9,156  2  0,010 
 
Πίνακας 15: Συχνότητες και ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση: «Είναι βαρετοί ή έχουν πλάκα 
οι υπολογιστές;» 
Ερώτηση: Είναι βαρετοί ή έχουν πλάκα οι υπολογιστές; 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Βαρετοί  39  4,1  4,3 
Έχουν πλάκα  876  92,4  95,7 
Σύνολο  915  96,5  100,0 
Missing  32  3,5   
Σύνολο  948  100,0   
 
Πίνακας  16:  Συχνότητες  και  ποσοστά  απαντήσεων  στην  ερώτηση:  «Αισθάνεσαι  άνετα  ή  όχι  με 
τους υπολογιστές;» 
Ερώτηση:Αισθάνεσαι άνετα ή όχι με τους υπολογιστές; 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Άνετα  851  89,8  92,5 
Όχι άνετα  69  7,3  7,5 
Σύνολο  920  97,0  100,0 
Missing  28  3,0   
Σύνολο  948  100,0   
 
 
 
Πίνακας 17: Συχνότητες και ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση: «Πιστεύεις πως είναι εύκολο ή 
δύσκολο να χρησιμοποιείς υπολογιστές;» 
Ερώτηση: Είναι δύσκολο ή εύκολο να χρησιμοποιείς υπολογιστές; 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Εύκολο  652  68,8  71,0 
Δύσκολο  266  28,1  29,0 
Σύνολο  918  96,8  100,0 
Missing  30  3,2   
Σύνολο  948  100,0   
 
Πίνακας 18: Συχνότητες και ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση: «Διευκολύνουν ή δυσκολεύουν 
τα πράγματα οι υπολογιστές;» 
Ερώτηση: Διευκολύνουν ή δυσκολεύουν τα πράγματα οι υπολογιστές; 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Διευκολύνουν  817  86,8  89,2 
Δυσκολεύουν  99  10,4  10,8 
Σύνολο  916  96,6  100,0 
Missing  32  3,4   
Σύνολο  948  100,0   
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Σε  γενικές  γραμμές  βλέπουμε  ότι  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  παιδιών  στέκεται  θετικά 
απέναντι στους υπολογιστές, μιας και όπως παρατηρούμε στους παραπάνω πίνακες οι μαθητές 
του δείγματος πιστεύουν πως οι υπολογιστές έχουν πλάκα (95,7%), αισθάνονται άνετα μαζί τους 
(92,5%), είναι εύκολη η χρήση τους (71%) και διευκολύνουν τα πράγματα (89,2%). 
Όπως παρατηρούμε στους παραπάνω πίνακες, οι  πλειοψηφία των μαθητών έχουν θετική άποψη 
για τους υπολογιστές, ακόμα και αν δε γνωρίζουν τη χρήση τους. Έτσι, ένα 95,7% πιστεύει πώς 
δεν είναι βαρετοί, ένα 92,5% αισθάνεται άνετα με τον υπολογιστή, ένα 71% πιστεύει πως η χρήση 
του είναι εύκολη και τέλος ένα 89,2% θεωρεί ότι η χρήση των υπολογιστών διευκολύνει τη ζωή 
μας. 
  Όσον  αφορά  τις  παραπάνω  τέσσερις  ερωτήσεις,  οι  οποίες  διερευνούν  τις  στάσεις  ή 
καλύτερα  τις  απόψεις  των  μαθητών  για  τη  χρήση  των  υπολογιστών,  δεν  παρατηρούνται 
στατιστικά  σημαντικές  διαφορές  με  καμία  παράμετρο,  παρά  μόνο  α)  μεταξύ  της  ύπαρξης 
υπολογιστή στο σπίτι και της άποψης αν είναι εύκολη  ή δύσκολη η χρήση τους και της άποψης 
αν  δυσκολεύουν  ή  διευκολύνουν  οι  η/υ  και  β)  μεταξύ  του  φύλου  και  της  άποψης  αν 
διευκολύνουν ή δυσκολεύουν τα πράγματα οι η/υ. 
 
Πίνακας 19: Συχνότητες και ποσοστά απαντήσεων ως προς τη σημαντικότητα του υπολογιστή 
Ερώτηση: Είναι σημαντικό να ξέρεις να χρησιμοποιείς υπολογιστή; 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
Σημαντικό  846  89,2  91,4 
Όχι σημαντικό  80  8,4  8,6 
Σύνολο  926  97,7  100,0 
Missing  22  2,3   
Σύνολο  948  100,0   
 
Συνέχεια  των  στάσεων  των  μαθητών  απέναντι  στους  υπολογιστές,  βλέπουμε  στον  παραπάνω 
πίνακα  ένα  υψηλό  ποσοστό  (91,4%)  πιστεύει  πώς  είναι  σημαντικό  να  ξέρεις  να  χρησιμοποιείς 
υπολογιστή. Παρακάτω στον πίνακα Β24 βλέπουμε το λόγο για τον οποίο θεωρούν σημαντικό τον 
υπολογιστή. 
  Σε ένα χ2  τεστ που έγινε, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 
περιοχής  του σχολείου  των μαθητών και  της απάντησης περί σημαντικότητας ή μη  του η/υ. Οι 
μαθητές  από  σχολεία  αγροτικών  περιοχών  θεωρούν  λιγότερο  σημαντική  τη  γνώση  του 
υπολογιστή από αυτούς που φοιτούν σε σχολεία ημιαστικών και αστικών περιοχών. 
 
 

  Value  df  Asymp.Sig  
(2‐sided) 

Chi‐Square  8,701  2  0,013 
 
 
Πίνακας  20:  Συχνότητες  και  ποσοστά  απαντήσεων  στην  ερώτηση  αν  θα  ήθελαν  να  κάνουν 
μάθημα με υπολογιστή 
 
Ερώτηση: Θα σου άρεσε να γίνεται το μάθημα με υπολογιστές στο σχολείο; 
 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
ΝΑΙ  847  89,3  94,2 
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ΟΧΙ  52  5,5  5,8 
Σύνολο  899  94,8  100,0 
Missing  49  5,2   
Σύνολο  948  100,0   
 
 
Η  μεγάλη  πλειοψηφία  (94,2%)  απάντησαν  πως  θέλουν  να  κάνουν  μάθημα  με  υπολογιστή,  σε 
αντίθεση με ένα μόλις 5,8% που δεν θέλουν. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ένα ποσοστό της τάξης 
του 5,2% δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Πιθανόν να τους προβληματίζει το πώς θα είναι το 
μάθημα  με  υπολογιστές  μιας  και  σε  αυτήν  την  ερώτηση  δόθηκε  η  διευκρίνιση  ότι  ένα  τέτοιο 
μάθημα δε σημαίνει απαραίτητα και παιχνίδι. 
 
 
Πίνακας 21: Συχνότητες και ποσοστά ως προς Το αν μπορούν να μάθουν περισσότερα μόνοι τους 
για τους υπολογιστές (από αυτούς που γνωρίζουν η/υ) 
 
Ερώτηση: Πιστεύεις πως θα μπορούσες  να μάθεις περισσότερα πράγματα μόνος/μόνη σου  για 
του υπολογιστές; 
 
 
   Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 
ΝΑΙ  302  48,6  56,7 
ΟΧΙ  231  37,1  43,3 
Σύνολο  533  85,7  100,0 
Missing  89  14,3   
Σύνολο  622  100,0   
 
  Από το σύνολο των μαθητών που γνωρίζουν υπολογιστή, οι μισοί περίπου πιστεύουν ότι θα 
μπορούσαν να μάθουν περισσότερα μόνοι τους γι’ αυτόν. Σημαντικό είναι εδώ και ένα 14,3% που 
δεν απάντησαν καθόλου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 22: Συχνότητες και ποσοστά με την δικαιολόγηση της γνώμης τους για τους υπολογιστές 
 
Ερώτηση: Γιατί σου αρέσουν ή γιατί δε σου αρέσουν οι υπολογιστές; 
 

10 (Γιατί ;) 
Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο 

Ποσοστό 
Παιχνίδι –διασκέδαση  536  56,5  59,4 
Χρήση διαδικτύου  47  5,0  5,2 

Θετική 
γνώμη 
  Εκπαιδευτικές πληροφορίες  186  19,6  20,6 
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Επικοινωνία  15  1,6  1,7 
Άλλο  37  3,9  4,1 
Απαραίτητος στο μέλλον  20  2,1  2,2 
Είναι δύσκολοι  3  0,3  0,3 
Όχι απαραίτητοι  12  1,3  1,3 

Αρνητική 
γνώμη 

Άλλο   13  1,4  1,4 
  Λάθος απάντηση  33  3,5  3,7 
  Σύνολο  902  95,1  100,0 
  Missing  46  4,9   
  Σύνολο  948  100,0   

Γιατί αρέσουν οι υπολογιστές;
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Παρατηρώντας  τον  παραπάνω  πίνακα  διαπιστώνουμε  ότι  από  το  σύνολο  των  ερωτηθέντων  το 
μεγαλύτερο ποσοστό (59,4%), απάντησαν ότι τους αρέσουν οι υπολογιστές κυρίως για το παιχνίδι 
ή τη διασκέδαση που προσφέρουν, ενώ ένα 20,6% για να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα 
μαθήματά  τους.  Ένα 5,2%  του συνόλου αρέσκονται στη χρήση του διαδικτύου και σε ένα 4,1% 
αρέσουν  οι  υπολογιστές  για  άλλους  διαφόρους  λόγους.  Θα  πρέπει  να  σημειωθούν  εδώ  οι 
απαντήσεις  ενός 2,2%  του  συνόλου  των  μαθητών,  οι  οποίοι  πιστεύουν  πως  ο  υπολογιστής  θα 
τους  είναι  απαραίτητος  σε  οποιαδήποτε  μελλοντική  τους  εργασία,  σε  αντίθεση  ενός 1,3%  που 
πιστεύουν το αντίθετο. 
 
Πίνακας 23: Συχνότητες και ποσοστά με την δικαιολόγηση της γνώμης για τη σημαντικότητα των 
υπολογιστών 
  Ερώτηση: Γιατί είναι ή γιατί δεν είναι σημαντικό να ξέρεις να χρησιμοποιείς υπολογιστή; 
 

15 (Γιατί ;) 
Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο 

Ποσοστό 
Παιχνίδι –διασκέδαση  59  6,2  7,1 Θετική 

γνώμη  Χρήση διαδικτύου  20  2,1  2,4 
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Εκπαιδευτικές πληροφορίες  285  30,1  34,2 
Επικοινωνία  33  3,5  4,0 
Άλλο  55  5,8  6,6 

 

Απαραίτητος στο μέλλον  275  29,0  33,0 
Είναι δύσκολοι  30  3,2  3,6 
Όχι απαραίτητοι  9  0,9  1,1 

Αρνητική 
γνώμη 

Άλλο   9  0,9  1,1 
  Λάθος απάντηση  59  6,2  7,1 
  Σύνολο  834  88,0  100,0 
  Missing  114  12,0   
  Σύνολο  948  100,0   

Γιατί είναι σημαντικοί οι υπολογιστές
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Είναι σημαντικό να  εξετάσουμε  τα ποσοστά  του παραπάνω πίνακα σε συνάρτηση με αυτά  του 
πίνακα Β23.  Και στους δύο πίνακες οι απαντήσεις  των μαθητών έχουν ομαδοποιηθεί στις  ίδιες 
κατηγορίες.  
Ενώ,  λοιπόν,  στην  ερώτηση  γιατί  αρέσουν  οι  υπολογιστές  το  παιχνίδι  και  η  διασκέδαση 
καταλαμβάνουν  ένα  ποσοστό  της  τάξης  του  59,4%,  στην  ερώτηση  γιατί  είναι  σημαντικοί  οι 
υπολογιστές  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  34,2%  πηγαίνει  στην  αναζήτηση  της  πληροφορίας, 
ακολουθώντας  με  33%  η  άποψη  ότι  ο  υπολογιστής  είναι  απαραίτητος  στο  μέλλον.  Μπορεί  η 
άποψη  των μαθητών,  όσον αφορά  το  γιατί  τους αρέσουν οι υπολογιστές  να  εστιάζεται  κυρίως 
στο παιχνίδι  και  στη διασκέδαση,  όσον αφορά όμως  τη  γνώμη  τους  για  τη  σημαντικότητα  των 
υπολογιστών το παιχνίδι καταλαμβάνει ένα ποσοστό μόλις 7,1%. 
 
Πίνακας 24: Συχνότητες και ποσοστά για του τι θα ήθελαν να κάνουν με τους υπολογιστές 
  Ερώτηση: Τι θα ήθελες να κάνεις με τους υπολογιστές; 
 

 
Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρο 

Ποσοστό 
Θετική  Παιχνίδι –διασκέδαση  460  48,5  51,5 
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Χρήση διαδικτύου  137  14,5  15,4 
Εκπαιδευτικές πληροφορίες  198  20,9  22,2 
Επικοινωνία  52  5,5  5,8 
Άλλο  27  2,8  3,0 

γνώμη 
 

Απαραίτητος στο μέλλον  2  0,2  0,2 
Είναι δύσκολοι  0  0  0 
Όχι απαραίτητοι  0  0  0 

Αρνητική 
γνώμη 

Άλλο   4  0,4  0,4 
  Λάθος απάντηση  13  1,4  1,5 
  Σύνολο  893  94,2  100,0 
  Missing  55  5,8   
  Σύνολο  948  100,0   
 

Τι θέλουν να κάνουν με τους υπολογιστές
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Ως συνέχεια της ερμηνείας των αποτελεσμάτων  των πινάκων Β23 και Β24 έχουμε εδώ την άποψη 
των μαθητών για του τι θα ήθελαν να κάνουν με τους υπολογιστές. Σε αυτή την περίπτωση ένα 
μεγάλο  ποσοστό  (51,5%)  θέλουν  να  χρησιμοποιήσουν  τον  υπολογιστή  για  παιχνίδι  και 
διασκέδαση.  Αυτό  μπορεί  να  ερμηνευθεί,  λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  και  την  ηλικία  των  μαθητών. 
Είναι  λογικό  σε  αυτές  τις  ηλικίες  το  παιχνίδι  να  παίζει  ένα  σημαντικό  ρόλο  στη  ζωή  τους.  Ένα 
ποσοστό όμως 22,2% θέλει τους υπολογιστές για αναζήτηση πληροφοριών, ενώ ένα 15, 4% για το 
διαδίκτυο. Ένα χαμηλότερο ποσοστό (5,8%) αναζητά την επικοινωνία μέσω των υπολογιστών.  
 
 
 
 
Πίνακας 25: Συχνότητες και ποσοστά ως προς το σκοπό χρήσης του υπολογιστή 
Ερώτηση: Για ποιο κυρίως σκοπό χρησιμοποιείς τον υπολογιστή; 
 

  Συχνότητα  Ποσοστό 
Παιχνίδι  421  28,1 
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Επεξεργασία κειμένου  183  12,2 
Βάση δεδομένων  52  3,5 
Ζωγραφική  290  19,4 
Διαδίκτυο – πληροφορίες  275  18,3 
Διαδίκτυο – ψυχαγωγία  196  13,1 
Διαδίκτυο – άλλο  20  1,3 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  52  3,5 
Άλλο  9  0,6 
Σύνολο  1498  100 
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Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε τις απαντήσεις των μαθητών σχετικά με το σκοπό χρήσης των 
υπολογιστών.  Εδώ  έχουμε  πολλαπλές  απαντήσεις  γι’  αυτό  και  φαίνεται  αυξημένο  το  γενικό 
σύνολο.  Βλέπουμε  ότι  από  το  σύνολο  των  απαντήσεων  που  πήραμε  ως  κυριότερη  χρήση  του 
υπολογιστή  φαίνεται  να  είναι  το  παιχνίδι  (28,1%),  ακολουθώντας  η  ζωγραφική  (19,4%),  οι 
πληροφορίες  από  το  διαδίκτυο  (18,3%),  η  διασκέδαση  μέσω  διαδικτύου  (13,1%)  και  η 
επεξεργασία κειμένου (12,2%). 
5. Συμπεράσματα 
Τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  εργασίας  που  αφορούν  τους  μαθητές,  συνοψίζονται  στον 
παρακάτω πίνακα, όπου αποτυπώνονται τα βασικά συνολικά αποτελέσματα των χ2 τεστ: 

Αποτελέσματα χ2 τεστ 
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Φύλο  0,559 0,308 0,041 0,919  0,004 
Εργασία 
πατέρα 

0,000 0,000 0,001 0,000  0,005 

Καταγωγή  0,002 0,165 0,542 0,005  0,001 
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γονέων 
Περιοχή 
σχολείου 

0,000 0,000 0,000 0,000  0,002 

Κατοχή η/υ  ‐‐‐‐  0,000 0,000 0,000  0,000 
Αναλυτικότερα, μπορούμε να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει σημαντική επίδραση του φύλου των 
μαθητών όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στους υπολογιστές, παρά μόνο στα εξής σημεία: 
Τα  αγόρια,  που  ήδη  χρησιμοποιούν  περισσότερο  τα  πάσης  φύσεως  ηλεκτρονικά  παιχνίδια, 
χρησιμοποιούν και περισσότερο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Επίσης  τα  αγόρια,  λόγω  της  μεγαλύτερης  ενασχόλησής  τους,  έμαθαν  μόνα  τους  και    με  τη 
βοήθεια  του  οικογενειακού  τους  περιβάλλοντος  τη  χρήση  του  υπολογιστή.  Σε  αντίθεση  τα 
κορίτσια προτίμησαν το φροντιστήριο της ξένης γλώσσας και το σχολείο τους για την εκμάθηση 
της χρήσης, όπου τα πράγματα ίσως είναι πιο οργανωμένα. 
Σημαντική επίδραση φαίνεται να έχει η περιοχή του σχολείου στο οποίο φοιτούν οι μαθητές, άρα 
και η περιοχή στην οποία ζουν μόνιμα. 
Τα παιδιά από σχολεία αστικής περιοχής, έχουν στο σπίτι τους ηλεκτρονικό υπολογιστή σε πολύ 
μεγαλύτερο ποσοστό (76,5%) από τα παιδιά των ημιαστικών περιοχών (20,4%). Τα δε παιδιά των 
αγροτικών περιοχών κατέχουν υπολογιστή σε πολύ μικρό ποσοστό. (3,1%). 
Συνέπεια  της  παραπάνω  διαπίστωσης  είναι  και  η  γνώση  χρήσης  του  υπολογιστή.  Και  εδώ  τα 
ποσοστά  αυτών  που  απάντησαν  θετικά  διαφέρουν  σημαντικά: 67,4%  για  τις  αστικές  περιοχές, 
21,1% για τις ημιαστικές και 11,6% για τις αγροτικές περιοχές. 
Επίσης φυσικό επακόλουθο των παραπάνω είναι τα παιδιά από τις αστικές περιοχές να έμαθαν 
αλλά  και  να  χρησιμοποιούν  περισσότερο  υπολογιστή  στο  σπίτι  τους,  ενώ  τα  παιδιά  των 
αγροτικών  περιοχών  να  έμαθαν  και  να  χρησιμοποιούν  περισσότερο  υπολογιστή  στο  σχολείο 
τους.  
Τέλος  τα  παιδιά  των  αγροτικών  περιοχών  θεωρούν  λιγότερο  σημαντικό  το  να  ξέρουν  να 
χρησιμοποιούν  υπολογιστή  από  αυτά  των  άλλων  περιοχών.  Κυριότερη  παράμετρο 
σημαντικότητας του υπολογιστή θεωρούν την εύρεση εκπαιδευτικών πληροφοριών  (34,2%) και 
την  εν  γένει  χρησιμότητά  του  στο  μέλλον  (33%),  σε  αντίθεση  με  τα  παιχνίδια  (7,1%).  Όμως  οι 
λόγοι  για  τους  οποίους  τα  παιδιά  των  αντίστοιχων  περιοχών  θεωρούν  σημαντική  τη  χρήση 
υπολογιστή διαφέρει. Έτσι έχουμε: 
Στις αγροτικές περιοχές τα παιχνίδια καταλαμβάνουν μόνο το 5,4% του συνόλου σε αντίθεση με 
το  66,1%  στις  αστικές  περιοχές.  Τα  παιδιά  των  αγροτικών  περιοχών  θεωρούν  άλλου  είδους 
παιχνίδια σημαντικά. 
Στις αστικές περιοχές, σε σημαντικότητα προηγείται η αναζήτηση πληροφοριών σε αντίθεση με 
τις αγροτικές περιοχές που προηγείται η μελλοντική χρησιμότητα του υπολογιστή. 
Ένας παράγοντας που φαίνεται επίσης να έχει επίδραση παράλληλα με την κατοχή υπολογιστή 
είναι  η προέλευση  των  γονέων  των μαθητών. Με  τη σκέψη ότι  στα σχολεία ήδη υπάρχει  ένας 
σημαντικός  αριθμός  αλλοδαπών  μαθητών,  σκεφτήκαμε  να  διερευνήσουμε  και  αυτόν  τον 
παράγοντα. Τα αποτελέσματα σε αυτό το πεδίο είναι ως εξής: 
Τα περισσότερα από  τα παιδιά  (71%)  που οι  γονείς  του προέρχονται από  χώρες  της  Ε.Ε.  (πλην 
Ελλάδος)  έχουν στο σπίτι  τους υπολογιστή,    σε μεγάλο ποσοστό.  Τα παιδιά που οι  γονείς  τους 
προέρχονται από την Ελλάδα έχουν υπολογιστή στο σπίτι σε ποσοστό 58%, ενώ αυτό μειώνεται 
δραματικά (23%) για τα παιδιά που οι γονείς τους προέρχονται από χώρες της Ανατ. Ευρώπης.  
Ο  παραπάνω παράγοντας  δεν φαίνεται  να  έχει  σημαντικές  επιδράσεις  στη  στάση  των παιδιών 
απέναντι στους υπολογιστές. 
  Όπως  είναι  αναμενόμενο,  οι  μαθητές  που  ήδη  έχουν  στο  σπίτι  τους  ηλεκτρονικό 
υπολογιστή στέκονται διαφορετικά απέναντί του από εκείνους που δεν έχουν, παρ’ όλο που δε 
φαίνεται  να  υπάρχει  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  τους  στη  γνώση  χρήσης  του  υπολογιστή.  Πιο 
συγκεκριμένα: 
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Το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό φορέα εκμάθησης της χρήσης του η/υ 
και κυρίως αν ήδη υπάρχει στο σπίτι υπολογιστής. Οι μαθητές αυτοί έμαθαν από το οικογενειακό 
τους  περιβάλλον  τη  χρήση  η/υ  σε  μεγάλο  ποσοστό  (73%).  Για  τους  υπολοίπους  μαθητές  μια 
εξίσου  σημαντική  πηγή  εκμάθησης  υπολογιστή  αποτελεί  το  σχολείο  και  ακολουθεί  το 
φροντιστήριο των ξένων γλωσσών. 
Όπως  είναι  φυσικό,  οι  μαθητές  που  έχουν  στο  σπίτι  τους  υπολογιστή  τον  χρησιμοποιούν  πιο 
συχνά  από  τους  άλλους,  όπως  επίσης  γνωρίζουν  να  αντιμετωπίζουν  καλύτερα  τα  προβλήματα 
που παρουσιάζονται με αυτόν. 
Η εργασία του πατέρα επιδρά από ότι φαίνεται σε πολλούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με 
τους υπολογιστές.  
Το 74,4% των παιδιών που οι γονείς τους ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα έχουν στην κατοχή 
τους  υπολογιστή  σε  αντίθεση  με  τα  παιδιά  των  υπαλλήλων  γραφείων,  των  εμπόρων,  των 
τεχνιτών (43%, 40%, 31% αντίστοιχα) και μόλις με το 14,3% των παιδιών των αγροτών. Οι γονείς 
του  1/3  των  παιδιών  που  κατέχουν  υπολογιστή  ασκούν  επιστημονικά  επαγγέλματα,  ενώ  τα 
υπόλοιπα 2/3 μοιράζονται στις άλλες κατηγορίες. 
Αυτή η διαφορά των παιδιών σε σχέση με τα επαγγέλματα των γονιών τους αποτυπώνεται και 
στα ποσοστά αυτών που γνωρίζουν  τη  χρήση  των υπολογιστών.  Εδώ δεν έχουμε  τόσο μεγάλες 
διαφορές∙  ωστόσο,  ενώ  το  80%  των  παιδιών  αυτών  που  ασκούν  επιστημονικά  επαγγέλματα 
γνωρίζουν τη χρήση του η/υ,  το ποσοστό αυτό μειώνεται στις επόμενες κατηγορίες  (75% στους 
υπαλλήλους γραφείου, 70% στους εμπόρους και τους ασχολούμενους με την παροχή υπηρεσιών, 
62% στους τεχνίτες και εργάτες και 52% στους αγρότες). Μια αντίστοιχη εικόνα φαίνεται και στη 
συχνότητα χρήσης του υπολογιστή. 
Τέλος  είναι  σημαντικό,  κατά  τη  γνώμη  μας,  να  επισημανθεί  ότι,  ενώ  οι  μαθητές  θεωρούν  το 
υπολογιστή  παιχνίδι  και  θέλουν  τώρα  να  το  χρησιμοποιήσουν  ή  το  χρησιμοποιούν  ήδη  για 
διασκέδαση ή παιχνίδι, πιστεύουν ότι στο μέλλον θα τους είναι χρήσιμος και απαραίτητος και όχι 
φυσικά για να παίζουν. 
Γενικότερα,  μπορούμε  να  επισημάνουμε  ότι  η  είσοδος  των  υπολογιστών  στην  καθημερινή  μας 
ζωή  άρα  και  στα  σχολεία  και  η  χρήση  τους,  έστω  και  σε  μικρό  προς  το  παρόν  βαθμό,  έχει 
επηρεάσει και τις στάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών απέναντί τους. Η επίδραση φανερώνεται 
ανάγλυφα  στα  ακόλουθα  συμπεράσματα  της  έρευνάς  μας.  Συγκεκριμένα  βρέθηκε  ότι  δεν 
υπάρχει  στατιστικά  σημαντική  επίδραση  του  φύλου,  σε  αντίθεση  με  τις  παραμέτρους    της 
μόνιμης  κατοικίας  των  μαθητών,  το  επάγγελμα  και  τη  χώρα προέλευσης  των  γονέων  τους.  Για 
παράδειγμα,  τα παιδιά  των αγροτικών περιοχών υστερούν  κατά πολύ στην  κατοχή υπολογιστή 
στο σπίτι. Γενικά, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν θετικές στάσεις και αντιλήψεις από τους μαθητές 
και μάλιστα για σωστή χρήση των η/υ. Ωστόσο, δεν υπάρχει αντίστοιχη εκπαιδευτική προσφορά, 
όπως  φαίνεται  από  έλλειψη  σχεδιασμού  και  όχι  υποδομής.  Η  ανεπάρκεια  αυτή  πλήττει 
περισσότερο παιδιά αγροτικών περιοχών και γονέων που προέρχονται από την Ανατ. Ευρώπη ή 
ασκούν χειρωνακτικά επαγγέλματα.  
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Συνδυάζοντας τεχνολογικές, παιδαγωγικές και διαδικαστικές παρεμβάσεις για την ηλεκτρονική 
μάθηση μαθητών με κινητικές δυσκολίες: Το έργο VERSANT 
 
 
Ρετάλης  Συμεών 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων 
 
 
Περίληψη 
 
  Ο  στόχος  της  ομιλίας  είναι  να  περιγραφούν  τα  εκπαιδευτικά  σενάρια  ηλεκτρονικής 
μάθησης  μέσω  του  περιβάλλοντος  VERSANT  για  άτομα  με  κινητικές  δυσκολίες.  Επίσης,  θα 
παρουσιαστεί  η  πρώτη  έκδοση  του  μαθησιακού  υλικού  που  δημιουργήθηκε  για  να 
υποστηριχτούν τα εκπαιδευτικά σενάρια. 
 
  Το  έργο  VERSANT–  Εικονικά  Περιβάλλοντα  Μάθησης  για  ΑμΕΑ,  έχει  ενταχθεί  στο 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  AXIS  3  –  MEASURE  3.3  και 
χρηματοδοτείται  από  το  Γ’    ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ  2000‐2006  και  το    ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ». 
 
  Το  έργο  στοχεύει  στην  σύνθεση  εκπαιδευτικών,  τεχνικών  αλλά  και  οργανωτικών  λύσεων 
καθώς  και  οδηγιών  καλής  πρακτικής  για  προσβάσιμη  ηλεκτρονική  μάθσηση  (Η.Μ.)  με 
συγκεκριμένο πεδίο χρηστών:  δηλαδή,  εκπαιδευόμενους με φυσικές αναπηρίες,  και  ειδικότερα 
κινησιακές. Ακόμη και σε αυτό το αρκετά στενό εύρος χρηστών, η ποικιλομορφία των αναπηριών 
είναι  αρκετά  μεγάλη.  Για  παράδειγμα,  μερικοί  κινητικά  ανάπηροι  χρήστες  έχουν  πλήρη 
παράλυση  σε  ορισμένα  μέλη  του  σώματός  τους.  Άλλοι  έχουν  περιορισμένη  κινητικότητα  λόγω 
μυϊκής αδυναμίας. Κάποιοι μπορεί να έχουν περιορισμένη έκταση κινήσεων αλλά με πολλή καλή 
ακρίβεια,  ενώ άλλοι μπορεί να έχουν αίσθηση σε κάποιο άκρο, αλλά ελάχιστο έλεγχο σε αυτό. 
Όλες  αυτές  οι  περιπτώσεις  κινητικής  αναπηρίας  από  μόνες  τους  δεν  συσχετίζονται  με  τη 
δυνατότητα  του  ατόμου  να  προσλάβει  πληροφορία  μέσω  της  οθόνης  του  Η/Υ.  Οι  μοναδικές 
επιπτώσεις στην αλληλεπίδραση του χρήστη με  τον Η/Υ αφορούν  την προστειθέμενη δυσκολία 
στον χειρισμό μιας συνηθισμένης διεπιφάνειας. 
 
  Το VERSANT  είναι  ένα  έργο υψηλών απαιτήσεων.  Κάθε περίπτωση μαθητή με αναπηρίες 
είναι  μοναδική,  και  απαιτεί  το  δικό  του  συνδυασμό  τεχνολογικών,  παιδαγωγικών  και 
διαδικαστικών  επεμβάσεων.  Το  έργο  θα  κινητοποιήσει  μια  πολύμορφη  ομάδα  από  ερευνητές, 
μαθητές, μηχανικούς λογισμικού και διεθνείς ειδικούς οι οποίοι θα εργαστούν ώστε να βελτιωθεί 
η αλληλεπίδραση με υπολογιστές και ο έλεγχος πληροφορίας στα περιβάλλοντα Η.Μ. για άτομα 
με αναπηρίες. 
 
  Η σύμπραξη  του  έργου VERSANT  αποτελείται από  τους παρακάτω φορείς που διαθέτουν 
σημαντική εμπειρία στους τομείς που δραστηριοποιούνται: 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  – 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 
 
  Στην  ομιλία  θα  παρουσιαστούν  τα  εκπαιδευτικά  σενάρια  που  θα  χρησιμοποιηθούν,  οι 
πόροι  του  μαθησιακού  υλικού  που  έχουν  δημιουργηθεί  και  οι  πιλοτικές  δράσεις  για  την 
αξιολόγηση του εικονικού περιβάλλοντος μάθησης σε πραγματικές συνθήκες.  
 
  Τα σενάρια ηλεκτρονικής μάθησης (κι ακολούθως το μαθησιακό υλικό που τα υποστηρίζει) 
αφορούν  ένα  συγκεκριμένο  μαθησιακό  κοινό  του  οποίου  το  profile  έχει  περιγραφεί  από  το 
ΕΛΕΠΑΠ. Είναι μαθητές Δημοτικού και έχουν ένα ευρύ φάσμα κινητικών δυσκολιών.  
Επίσης, τα σενάρια αποσκοπούν: 
 
  Στην  ανάπτυξη  ενός  συνόλου  χρηστικών  δεξιοτήτων  για  την  αποτελεσματική  χρήση  του 
Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης από συγκεκριμένες άτομα και ομάδες ΑΜΕΑ. Αποφασίστηκε 
να  δημιουργηθούν  σενάρια  που  θα  αφορούν  βασικές  δεξιότητες  χρήσης  των  ΗΥ  με  ιδιαίτερη 
έμφαση  στα  εργαλεία  επικοινωνίας  και  συνεργασίας.  Ο  λόγος  είναι  προφανής.  Τα  άτομα  με 
κινητικές  δυσκολίες  είναι  συχνά  απομονωμένα.  Με  τη  χρήση  των  διαδικτυακών  τεχνολογιών 
μπορεί να βγουν από την απομόνωση και να αποκτήσουν μια πιο ενεργή κοινωνική ζωή. 
 
  Στην  ανάπτυξη  συστατικών  συμπεριφορών  μέσω  ενός  συνδυασμού  μοντελοποίησης  και 
διαφορικής κοινωνικής ενδυνάμωσης.  
   
  Το  μαθησιακό  υλικό  που  δημιουργήθηκε  είναι  μικρής  διάρκειας  ηλεκτρονικά  μαθήματα 
όπου αξιοποιούνται τα πολυμέσα, κι ειδικότερα το video και τα κινούμενα γραφικά. 
 
Ευχαριστίες 
Στο  έργο αυτό  για  λογαριασμό  του Παν.  Πειραιά συμμετέχουν  ενεργά οι  κκ Φ.  Παρασκευά, Ν. 
Σγούρος, Α. Κανάτας, Α. Μαργαρίτης,   Π. Γεωργιακάκης. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από 
τη ΓΓΕΤ. 
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Από το συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: μια 
μετάβαση με προσδοκίες αλλά και δυσκολίες. 
 
Ρες Γιάννης, Μεταπτυχιακός Δάσκαλος  
 
Εισαγωγή 
 
  Ξεκίνησε ως οργάνωση σπουδών μερικής φοίτησης, συνέχισε με  την αλληλογραφία μέσω 
ταχυδρομείου με ήδη δοκιμασμένα συμβατικά βιβλία,  χρησιμοποίησε  το  ραδιόφωνο,  μετά  την 
τηλεόραση  και  το  τηλέφωνο  και  τα  τελευταία  χρόνια  υιοθέτησε  όλες  σχεδόν  τις  μορφές  της 
σύγχρονης τεχνολογίας, από δορυφόρους έως κινητά τηλέφωνα  (Keegan, D. 2001). Ο λόγος για 
την  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  που  χρησιμοποιήθηκε  και  χρησιμοποιείται  ως  σύνεργο  για 
μορφές  ευέλικτης  μάθησης  ακαδημαϊκής  και  μη,  εκπαίδευσης  των  ενηλίκων,  κατάρτισης  και 
επιμόρφωσης. 
   
  Αν θέλαμε να ορίσουμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μια μηχανιστική ερμηνεία, θα 
λέγαμε ότι πρόκειται για μια εκπαιδευτική διαδικασία όπου ο διδασκόμενος βρίσκεται σε φυσική 
απόσταση από τον διδάσκοντα και τον εκπαιδευτικό φορέα. Ωστόσο οφείλουμε να δώσουμε κι 
έναν επιπλέον , παιδαγωγικής διάστασης ορισμό: η εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί τον 
μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευεργετική πορεία 
αυτομάθησης και γνώσης. 
 
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Η πρόκληση για το συμβατικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
 
  Η  παροχή  σπουδών  στα  ιδρύματα  ανοικτής  εκπαίδευσης,  γίνεται  με  τη  μέθοδο  της  εξ 
αποστάσεως εποπτείας, παρακολούθησης, συμβουλευτικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Η εξ 
αποστάσεως διδασκαλία επικεντρώνεται σ' ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό (έντυ‐πο, 
οπτικοακουστικό  και  ηλεκτρονικό)  και  οργανώνεται  στο  πλαίσιο  ενός  ενδεικτικού  χρονοδι‐
αγράμματος που προσφέρει ολοκληρωμένο προγραμματισμό της μελέτης των συμβουλευτι‐κών 
συναντήσεων, των γραπτών εργασιών (σύνταξη, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση) και των τελικών 
εξετάσεων.  Η  προσδιοριστική  αυτή  διευθέτηση,  είναι  φανερό  ότι  ανατρέπει  τις  συμ‐βατικές 
εκπαιδευτικές διαδικασίες που κυριαρχούν στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τρι‐τοβάθμια 
εκπαίδευση.  Πρόκειται  για  αρχές  οργάνωσης  σπουδών  και  μελέτης  που  ευνοούν  την  ευελιξία 
μελέτης  στο  χώρο  και  το  χρόνο,  την  αυτορρύθμιση  του  ρυθμού  μελέτης  και  προό‐δου,  την 
εξατομικευμένη σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό και τη δυνατότητα αξιοποίησης του διδακτικού 
εκπαιδευτικού  υλικού  με  όρους  αυτάρκειας  και  πληρότητας.  Δίνεται  ιδιαίτερη  έμ‐φαση  στην 
ευρετική  πορεία  προς  τη  γνώση,  στη  σαφήνεια  στόχων  και  επιδιώξεων,  στην  εμ‐φανή 
γνωστοποίηση  του  νοήματος  που  έχουν  όσα  προτείνονται  και  στην  ευθύνη  των  ατομι‐κών 
επιλογών. 
 
Προς αναζήτηση μιας νέας θεωρίας 
 
  Στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  του  συμβατικού  συστήματος  εκπαίδευσης,  υπάρχουν  και 
λειτουργούν  δυο  βασικοί  συντελεστές:  ο  διδάσκων  και  ο  διδασκόμενος.  Η  επικοινωνιακή  τους 
σχέση διαμορφώνεται σε μια δυαδική σχέση με αμφίδρομες κατευθύνσεις αλληλεπίδρα‐σης που 
έρχονται μεταξύ τους(ή τουλάχιστον θα πρέπει) σε μια εκπαιδευτική αρμονία. Ο δι‐δάσκοντας, 
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έχοντας ως βοηθήματα ορισμένα διδακτικά εργαλεία(βιβλία, διαφάνειες, σημειώ‐σεις κ.α.), μέσα 
στην αίθουσα διδάσκει μεταφέροντας στο διδασκόμενο τις ζητούμενες γνώ‐σεις. 
Η  μάθηση  εδώ  έρχεται ως  απόρροια  της  διδασκαλίας  και  εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό από  τις 
ικανότητες  του  διδάσκοντα,  από  τις  δεξιότητές  του  στο  χειρισμό  υποστηρικτικού  διδα‐κτικού 
υλικού όταν υπάρχει  και ασφαλώς από  τον  τρόπο μελέτης  του διδασκομένου.  Στα συ‐στήματα 
ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η δυαδική αυτή σχέση διαφοροποιείται και 
Τα πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΕΕΠ ‐ Δ ΤΠΕ, Αργυρούπολη, 16 ‐ 17 Οκτωβρίου 
2004 
 
γίνεται  τριαδική,  λαμβάνοντας υπόψη ένα τρίτο στοιχείο που είναι  το εκπαιδευτικό  (διδακτικό) 
υλικό. Αυτό  ,  που ουσιαστικά διδάσκει  τον διδασκόμενο που βρίσκεται σε διαδικασία αυτομά‐
θησης. Έτσι, ο διδάσκων αποκτά έναν άλλο ρόλο, αυτόν που θα υποστηρίξει το διδακτικό υλι‐κό 
πλέον και θα συμβουλεύσει και ενθαρρύνει τη μαθησιακή διαδικασία του διδασκομένου. 
 
  Η  διδασκαλία  στα  συστήματα  ανοικτής  εκπαίδευσης‐διαφορές  με  την  αντί‐στοιχη  στα 
συμβατικά συστήματα εκπαίδευσης 
 
  Ο  διδάσκων,  στο  συμβατικό  σύστημα  εκπαίδευσης  θέτει  το  σκοπό  και  τους  ειδικούς 
στόχους του μαθήματος και φροντίζει για την επίτευξή τους. Ακόμη, φροντίζει οι διδασκόμε‐νοι 
να  αφομοιώσουν  και  να  κατανοήσουν  τη  διδακτέα  ύλη,  οργανώνοντάς  την  σε  ενότητες, 
συντονίζοντας  το  ρυθμό  πρόσβασης  σε  αυτές  και  χρησιμοποιώντας  τις  κατάλληλες  εκπαιδευ‐
τικές μεθόδους, ώστε να γίνει η μάθηση αποτελεσματική. Υποκινεί την ενεργητική συμμετοχή των 
διδασκομένων,  συνδέει  τις  υπάρχουσες  γνώσεις  και  εμπειρίες  τους  με  το  αντικείμενο  της 
μάθησης και βοηθά την εμπέδωση μέσα από ανακεφαλαιώσεις, πρακτικές ασκήσεις, ατομικές ή 
ομαδικές  εργασίες.  Στην  εκπαίδευση από απόσταση,  όλες  αυτές  οι  λειτουργίες  επιδιώκεται  να 
εκπληρώνονται  μέσα  από  το  διδακτικό  υλικό.  Πράγματι,  ένα  κατάλληλο  διαμορφωμένο  υλι‐κό 
είναι  δυνατό  να  θέτει  στόχους,  να  δίνει  διευκρινήσεις,  ανατροφοδότηση,  εναύσματα  για 
εμβάθυνση και εφαρμογή, να προσφέρει στοιχεία ώστε οι διδασκόμενοι να βρίσκονται σε σχέση 
αλληλεπίδρασης  με  το  αντικείμενο  που  μελετούν^θοε,  Ph.,  1999).Συνέπεια  είναι  ότι  η 
εκπαίδευση από απόσταση η διδασκαλία «εμπεριέχεται» στο διδακτικό υλικό, με αποτέλεσμα να 
μην  είναι  συγχρονική  η  πράξη  της  διδασκαλίας  ‐  μάθησης.  Οι  διδασκόμενοι  μελετούν  και 
μαθαίνουν  κατ'  ιδίαν,  σε  όποιο  χρόνο  και  τόπο  επιθυμούν.  Η  πράξη  της  μάθησης  συντελείται 
λοιπόν  ανεξάρτητα  από  την  πράξη  της  διδασκαλίας.  Το  γεγονός  ότι  οι  διδασκόμενοι  στην  εκ‐
παίδευση από απόσταση μελετούν κατ' ιδίαν, επηρεάζει ανα πόφευκτα τη συμπεριφορά τους. 
Ωθούνται εκ των πραγμάτων να έχουν υψηλό βαθμό ευθύνης σε ό,τι αφορά την ορ‐γάνωση και 
τον έλεγχο της σπουδαστικής τους πορείας. Η ευθύνη τους αυτή, συνίσταται στο ότι μπορούν ‐και 
συχνά χρειάζεται‐ να παίρνουν τις εξής πρωτοβουλίες (Κόκκος, 1998): 
 

• Να καθορίζουν οι ίδιοι το χρόνο, το ρυθμό, τον τόπο και το χώρο της μελέτης τους. 
 
•  Να  επιλέγουν  την  έκταση  στην  οποία  θα  αξιοποιήσουν  την  υποστήριξη  που  τους 
προσφέρεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
• Να αποφασίσουν πόσο πολύ, πόσο έντονα και με ποια αλληλουχία θα προσεγγίσουν 
τα διάφορα τμήματα του διδακτικού υλικού, καθώς και τις πηγές για περαιτέρω μελέτη που 
τους προτείνονται. 
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•  Να  αξιολογούν  οι  ίδιοι  την  πορεία  των  σπουδών  τους  μέσα  από  ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης  που  εκπονούν  και  μέσα  από  αυτοέλεγχο  του  κατά  πόσο  επιτυγχάνουν 
τους στόχους. 
 
• Επειδή συναντούν σπάνια τον καθηγητή‐σύμβουλο, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν 
τα μηνύματά του σε όποιο χρόνο επιθυμούν. Έχουν λοιπόν μεγαλύτερη άνεση‐συγκριτικά μ' 
αυτήν  που  υπάρχει  συνήθως  σε  μια  αίθουσα  διδασκαλίας‐  προκειμένου  να  τα 
επεξεργάζονται και να τα προσαρμόζουν στις ανάγκες τους. 

 
  Η  σημαντική  ανεξαρτησία  του  σπουδαστή  της  εκπαίδευσης  από  απόσταση  απέναντι  στο 
διδάσκοντα(διαμορφωτή του υλικού ή/και καθηγητή‐σύμβουλο) αποτελεί την ειδοποιό διαφορά 
της από τη συμβατική εκπαίδευση (Keegan, D. 2001). 
 
  Υπό  αυτό  το  πρίσμα,  η  Ανοικτή  και  εξ  Αποστάσεως  εκπαίδευση,  δεν  αποτελεί  απλά  μια 
διδακτική μέθοδο αλλά ένα αυτοτελές είδος εκπαίδευσης που διαφέρει από  τη συμβατική στο 
ότι δε βασίζεται στην πρόσωπο με πρόσωπο μετάδοση της γνώσης αλλά στην εξατομίκευση της 
μάθησης, κυρίως μέσα από κατ' ιδίαν μελέτη διδακτικού υλικού που προσφέρει το εκπαι‐δευτικό 
ίδρυμα. 
 
  Αναμφισβήτητα,  η  εκπαιδευτική  διαδικασία  αλλάζει  και  παίρνει  μια  νέα  μορφή άγνωστη 
έως σήμερα στο εκπαιδευτικό σύοτημα. Πολύ περισσότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
που ορίζεται εδώ και πολλές δεκαετίες από μια καθηγητοκεντρική  λογική μέσα από διάφορους 
επηρεασμούς  αλληλοσυμπληρωμένων  θεωριών  μάθησης  και  διδακτικής.  Η  αποδο‐χή  του  νέου 
ρόλου διδάσκοντα  είναι  μια  επίπονη διαδικασία που όπως φαίνεται  θα πάρει  χρό‐νια  να  γίνει 
πρακτική υιοθέτησης από το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου. 
 
  Τα νέα δεδομένα της εξ αποστάσεως πρακτικής, φέρουν μια σειρά από αλλαγές ρόλων και 
μεθοδολογιών  που  το  καθένα  αναζητά  τη  θέση  του  στην  εκπαιδευτική  πράξη  και  στο  νέο 
εκπαιδευτικό  περιβάλλον.  Η  ζητούμενη  ευελιξία  δημιουργεί  ένα  υποσύστημα  παραμέτρων  με 
μαθητικοκεντρικό περιβάλλον που αυτοκαθορίζεται από τους νέους ρόλους: 
 
  Η διδακτική αλλάζει χέρια και προσανατολισμό και από την ευθύνη του διδάσκοντα περνά 
στη σφαίρα ευθύνης του διδακτικού υλικού,  το οποίο είναι πλέον διαμορφωμένο ως διδακτικό 
εγχειρίδιο ανεξάρτητα από τον τόπο και τη μορφή που ακολουθεί. Η ευθύνη του διδάσκοντα ως 
προς τη διδακτική περιορίζεται τυπικά, αλλά συγχρόνως αναβαθμίζεται η ε‐μπλοκή του σε ρόλο 
συμβουλευτικό,  υποστηρικτικό  και  ενθαρρυντικό  προς  τον  διδασκόμενο.  Παρακολουθεί  την 
επιστημονική πρόοδο των διδασκομένων και ταυτόχρονα τους βοηθάει να συμμετέχουν ενεργά 
στην πορεία της μάθησης. 
 
  Αξιολογεί  τις  εργασίες  τους,  τους  ανατροφοδοτεί,  τους  δίνει  οδηγίες  για  περαιτέρω 
διερεύνηση,  προτείνει  στον  καθένα  αποτελεσματικές  μεθόδους  μελέτης  εναρμονίζει  το 
πρόγραμμα σπουδών με τις ανάγκες και τις ικανότητές τους, τους βοηθάει να έρχονται σε αλλη‐
λεπίδραση μεταξύ τους, φροντίζει να αξιοποιούνται οι υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους, 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον τους στα κομβικά σημεία της ύλης, αναπτύσσει τις μαθησιακές τους 
ικανότητες, τους δίνει εναύσματα για εμπέδωση. 
 
  Ο ρόλος του διδάσκοντα στην εκπαίδευση από απόσταση λοιπόν, είναι ριζικά διαφορετικός 
από εκείνον των συναδέλφων του στη συμβατική εκπαίδευση. Δε διδάσκει με τη μορφή παροχής 
πληροφοριών. Δεν είναι η πηγή  της προς μετάδοση γνώσης.  Είναι ο σύμβουλος,  ο  εμψυχωτής, 
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αυτός που συντονίζει τη διεργασία της μάθησης και επιδιώκει να εμπλέξει ενερ‐γητικά σε αυτήν 
τους  διδασκόμενους.  Είναι  ένας  δημιουργός  καταστάσεων  που  ευνοούν  τη  μάθηση,  όχι  ένας 
πομπός  γνώσεων.  Έτσι,  απαγκιστρωνόμαστε  από  την  παραδοσιακή  παιδα‐γωγική  αντίληψη  (  ο 
διδάσκων  είναι  ρυθμιστής  της  πορείας  προς  τη  γνώση,  την  οποία  έχει  καθήκον  να  μεταφέρει 
στους  διδασκόμενους,  κυρίως  μέσα  από  προφορική  παρουσίαση),  στην  φοιτητοκεντρική 
αντίληψη  (ποιοι  είναι  οι  φοιτητές,  ποιες  είναι  οι  ανάγκες  τους  ,  πώς  μπορού‐με  να  τις 
καλυτερέψουμε?). 
 
  To  διδακτικό  υλικό‐εγχειρίδιο  σχεδιάζεται  και  δημιουργείται  σύμφωνα  με  νέα  ποιοτικά 
κριτήρια από τη στιγμή που αποτελεί τον κύριο μοχλό της διδασκαλίας. Δεν αποτελεί αυτοσκοπό 
στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  αλλά  ευέλικτο  διδακτικό  εργαλείο  που  αποσκοπεί  στο  να 
προσλάβει  ένα  μεγάλο,  ίσως  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  ρόλου  του  διδάσκοντα  (Λιονα‐ράκης, 
Α.1999). Το διδακτικό εγχειρίδιο ενεργοποιείται και λειτουργεί μέσα από ένα σύνολο εργαλείων 
μεταφοράς της γνώσης που κυρίαρχο και πρωταρχικό ρόλο έχει το έντυπο. Η έ‐ντυπη μορφή του 
εκπαιδευτικού  υλικού  στην  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  έχει  τον  πρωταγω‐νιστικό  ρόλο  ως  ο 
κύριος κορμός του διδακτικού υλικού. Τα άλλα εργαλεία μεταφοράς που συνοδεύουν το βασικό 
κορμό  και  βρίσκονται  σε  μαγνητική  ή  ψηφιακή  μορ‐φή(οπτικοακουστικά,  διαδίκτυο, 
υπολογιστές),  έχουν στόχο  τον εμπλουτισμό  του βασικού κορμού και  την ανάπτυξη διδακτικών 
δεδομένων που η έντυπη μορφή δεν είναι ικανή να απο‐δώσει τόσο αποτελεσματικά. 
Η μάθηση διαφοροποιείται και αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία στα χέρια του διδα‐σκόμενου, ο 
οποίος πλέον  λειτουργεί πολύ πιο ανεξάρτητα απ'  ότι  στο παρελθόν. Η μάθηση δεν θεωρείται 
πλέον αυτονόητη διαδικασία  και  δεν  λειτουργεί αυτόνομα  και αυτεξούσια από  τη διδασκαλία, 
αλλά  έρχεται ως φυσική απόρροιά  της.  Γίνεται  ένα με  το διδασκόμενο  και απο‐τελεί  δυναμική 
αυτενέργειά  του.  Οι  δυο  διαδικασίες(διδακτικής  και  μάθησης)  εναρμονίζονται  μεταξύ  τους  και 
γίνονται  πιο  αποτελεσματικές  και  οροθετημένες.  Το  καινοτόμο  που  εισάγει  η  εξ  αποστάσεως 
εκπαίδευση  στη  διαδικασία  αυτή  είναι  το  μετρήσιμο.  Στη  φάση  που  οι  δυο  διαδικασίες 
λαμβάνουν  συγκεκριμένες  τιμές  και  αξίες,  μπορούν  να  μετρηθούν  με  συγκεκριμένα  ποιοτικά 
κριτήρια. 
 
Η χρήση της τεχνολογίας στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 
 
  Η  τεχνολογία πάντα λειτουργούσε και λειτουργεί ως μοχλός ανύψωσης  του επιπέδου της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ένα άλμα της τεχνολογίας επιβάλλει σχεδόν πάντα στην εκ‐παίδευση 
να πάει και αυτή ένα βήμα μπροστά. 
 
  Ο  ηλεκτρονικός  υπολογιστής  αποτελεί  ένα  σημαντικό  τεχνολογικό  επίτευγμα  και  μαζί  με 
όλες  τις  παρεμφερείς  τεχνολογικές  συσκευές  του  20ού  αιώνα  (τηλεόραση,  βίντεο  κ.α.)  δια‐
μόρφωσαν παγκόσμια την ποιότητα της εκπαίδευσης. 
 
  Ο η/υ είναι ένας σημαντικός βοηθός του εκπαιδευτικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ένα πολύτιμο  εργαλείο  στην  εξατομικευμένη μάθηση.  Αυτό  το  χαρακτηριστικό  συνδέει  ά‐μεσα 
τον  η/υ  με  την  Ανοικτή  και  εξ  Αποστάσεως  Εκπαίδευση.  Όπως  είναι  γνωστό  η  Ανοικτή  και  εξ 
Αποστάσεως  Εκπαίδευση  επιτρέπει  σε  πολλούς  ανθρώπους  να  αποκτήσουν  δικαίωμα  στη 
μάθηση  υπερπηδώντας  εξαιρετικά  σημαντικά  εμπόδια.  Η  δυναμική  της  χρήσης  η/υ προσ‐δίδει 
επιπλέον  πλεονεκτήματα  στην  πορεία  προς  τη  γνώση,  μέσα  από  κατάλληλα  κατασκευα‐σμένο 
διδακτικό υλικό. Με  χρήση προσομοιώσεων και  έξυπνων «διδακτικών συστημάτων»  σημαντικό 
μέρος  του  ελέγχου  των  γνώσεων  αλλά  και  των  διδακτικών  στρατηγικών  μπορεί  να  «περάσει» 
στους χρήστες. Είναι ξεκάθαρο ότι αρκετές διδακτικές χρήσεις του η/υ δίνουν πλε‐ονεκτήματα όχι 
μόνο  σε  φοιτητές  Ανοικτών  Πανεπιστημίων  αλλά  σε  αυτούς  της  συμβατικής  εκπαίδευσης  (ως 
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εργαλείο για εκμάθηση προγραμματισμού , ως μέσο γενικής χρήσης υποβοή‐θησης της μελέτης, 
ως  μέσο  βαθμολόγησης  ‐αποτίμησης  της  μελέτης  των  φοιτητών,  ως  μέσο  εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης). 
 
  Όμως,  κάποιες  μορφές  της  χρήσης  του  η/υ  στην  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  είναι 
πραγματικά  αναντικατάστατες,  ενώ  θα  μπορούσαν  να  τις  παρακάμψουν  οι  φοιτητές  της  συμ‐
βατικής εκπαίδευσης (Παναγιωτακόπουλος, 1998): 
 

•  Ως  μέσο  υποβοήθησης  της  μάθησης  (υποβοήθησης  της  εξατομικευμένης  μάθησης  με 
χρήση  ειδικών  προγραμμάτων  εφαρμογών,  προβολής  εικόνας  βίντεο).  Η  ανάπτυξη 
εναλλακτικών  μεθόδων  για  εξατομικευμένη  διδασκαλία  είναι  απαραίτητη,  μια  και  ο 
φοιτητής ενός Ανοικτού Πανεπιστημίου δεν μπορεί να σπουδάσει μέσα από την πρόσωπο 
με πρόσωπο διδασκαλία. 
 
•  Ως  επικοινωνιακό  μέσο  (ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  τηλεσυναντήσεις,  μετάδοση  ήχου, 
μετάδοση  εικόνας).  Ο  φοιτητής  ενός  Ανοικτού  Πανεπιστημίου  έχει  άμεση  ανάγκη 
επικοινωνίας από το σπίτι του με τον διδάσκοντα. 
 
•  Ως  μέσο  αναζήτησης  βιβλιογραφίας  και  επαφής  με  βιβλιοθήκες  μέσω  Internet.  O 
φοιτητής ενός Ανοικτού Πανεπιστημίου μπορεί  εύκολα να «επισκεφθεί»  βιβλιοθήκες από 
το σπίτι του και τον υπολογιστή του με την βοήθεια του διαδικτύου. 
 
• Ως μέσο «μεταφοράς» διδακτικού υλικού από το Ανοικτό Πανεπιοτήμιο προς τον φοιτητή. 
Ο  τελευταίος  πρέπει  να  μπορεί  να  παραλαμβάνει  το  διδακτικό  του  υλικό  (έντυπο  ή 
οπτικοακουστικό)  με  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  εφόσον  το  υλικό  αυτό  είναι 
αποθηκευμένο ηλεκτρονικά από το Ίδρυμα. 
 
• Ως μέσο για φοιτητές με ειδικές ανάγκες( σύοτημα Braille στην οθόνη ή το πληκτρολόγιο, 
συνθεσάιζερ  ομιλίας).  Ο  φοιτητής  ενός  συμβατικού  Πανεπιστημίου  που  είναι  άτομο  με 
ειδικές  ανάγκες  έχει  τη  δυνατότητα  να  επωφεληθεί  από  την  πρόσωπο  με  πρόσωπο 
διδασκαλία. Αντίθετα, ο φοιτητής με ειδικές ανάγκες ενός Ανοικτού Πανεπιοτημίου δεν έχει 
αυτή  τη  δυνατότητα.  Ο  η/υ  με  κατάλληλα  περιφερειακά  και  λογισμικό,  μπορεί  να  τον 
βοηθήσει να τα καταφέρει στη μελέτη του. 

 
  Η εισαγωγή και η χρήση του έντυπου διδακτικού υλικού, των οπτικοακουστικών μέσων, των 
ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  του  δικτύου  και  του  διαδικτύου  (Carswell, 2000)  σε  συοτήματα  εξ 
αποστάσεως  εκπαίδευσης  έχει  δημιουργήσει  έναν  προβληματισμό  ως  προς  τη  δυνατότητες 
αποτελεσματικής  χρήσης  τους  και  τις  προϋποθέσεις  που  θα  πρέπει  να  συγκεντρώνουν.  Αυτό 
όμως  που  διαφαίνεται  μέσα  από  την  εκπαιδευτική  πρακτική  είναι  ότι  η  στρα‐τηγική  των 
«αντικαταστάσεων»,  η  αντικατάσταση  δηλαδή  ενός  μέσου  από  ένα  άλλο  δεν  μπο‐ρεί  να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά, αλλά ούτε με τη λογική της υποκατάστασης. Σε καμία περίπτωση 
δεν  θα  πρέπει  να  θεωρήσουμε  ότι  οι  νέες  τεχνολογίες  μπορούν  ν'  αντικαταστή‐σουν  τις 
παραδοσιακές  τεχνικές  διδασκαλίες(Debe,  1996,  Daniel,  1998,  Bischoff,  1996, Moskal,  1997). 
Ασφαλώς μπορούν να έχουν το δικό τους ρόλο στην εκπαίδευση ή την επικοι‐νωνιακή διαδικασία 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά η χρήση τους ως κύριος μοχλός εκπαιδευτικού υλικού θα 
ήταν προβληματικός από εκπαιδευτική και ενδεχομένως τεχνική ά‐ποψη. Ούτε επίσης θα πρέπει 
να συνδυάσουμε, όπως πρόχειρα ορισμένοι πράττουν, τις νέες τεχνολογίες με την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. 
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Αυτοσκοπός, πανάκεια ή απόρροια; 

 

  Η  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  δεν  είναι  ούτε  αυτοσκοπός  ούτε  πανάκεια.  Έρχεται  να 
καλύψει κενά που έχουν δημιουργηθεί από εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων εποχών και σύνθε‐
των  εμπειρικών  εκπαιδευτικών  μοντέλων.  Δεν  είναι  όμως  ούτε  πανάκεια  για  τα  γενικότερα 
προβλήματα  της  εκπαίδευσης.  Έρχεται  ως  μια  φυσική  απόρροια  εκπαιδευτικής  πρακτικής  δε‐
κάδων χρόνων από πολλά σημεία του πλανήτη σε σύγχρονα και επιτακτικά ερωτήματα. Μπο‐ρεί 
να εφαρμοστεί αποτελεσματικά όταν ακολουθεί ορισμένες βασικές εκπαιδευτικές αρχές και όταν 
σχεδιαστεί με τα εκάστοτε κατάλληλα ποιοτικά κριτήρια. Δεν είναι τυχαίο ότι με την εξά‐πλωση 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν ιδρυθεί και α‐ναπτυχθεί 
εκατοντάδες εκπαιδευτικοί φορείς κάθε βαθμίδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ανά‐πτυξη αυτή δεν 
θα  είχε  υπάρξει,  ή  έστω  θα  ήταν  πολύ  πιο  περιορισμένη,  αν  δεν  είχαν  σημει‐ωθεί  ιδιαίτερες 
δυναμικές  με  εμφανή  ποιοτικά  και  μετρήσιμα  αποτελέσματα  σε  γνωστά  εξ  α‐ποστάσεως 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυρίως ανοικτά πανεπιστήμια, αλλά και συμβατικά που χρησιμοποιούν 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Διαπιστώσεις 

 

  Οι φοιτητές που  επιλέγουν  και  εντάσσονται  σ'  ένα πρόγραμμα ανοικτού πανεπιστημί‐ου, 
έχουν  συμμετάσχει  για  δώδεκα  τουλάχιστον  χρόνια  (πρωτοβάθμιας‐  δευτεροβάθμιας  εκ‐
παίδευσης)  σε  μια  εκπαιδευτική  διαδικασία  με  κυρίαρχα  χαρακτηριστικά  τον  έντονο  βιβλιοκε‐
ντρισμό  :(  με  την  έννοια  της  πιστής  και  παθητικής  προσκόλλησης  στο  συγκεκριμένο  σχολικό 
εγχειρίδιο)  που  συνδέεται  με  μηχανιστικές  μορφές  μελέτης  και  απομνημόνευσης  με  ατομικές 
μορφές  κατάκτησης  της  γνώσης,  σε  μια  «πρόσωπο  με  πρόσωπο»  μετωπική  διδασκαλία  που 
εξαναγκάζει  σε  ομοιομορφία  και  τυποποίηση  χωρίς  σεβασμό  στην  ατομικότητα,  τη  δημιουργι‐
κότητα, την πρωτοβουλία, τη διαφορά, τον ατομικό ρυθμό. Αυτή η κουλτούρα του συμβατι‐κού 
σχολείου  δημιουργεί  ιδιαίτερες  δυσκολίες  στους  φοιτητές  του  ανοικτού  πανεπιστημίου  που 
καλούνται να εξοικειωθούν και να υιοθετήσουν την αντίληψη της «ανοικτής» μάθησης. 

 

  Η  «ανοικτή»  μάθηση  του  ανοικτού  πανεπιστημίου  έχει  ως  προσδιοριστικά  στοιχεία  την 
«απόσταση»  από  το  χώρο  κα  το  χρόνο,  την  ευθύνη  της  επιλογής  του  ατομικού  χρονοδια‐
γράμματος  μελέτης  και  εργασίας,  τη  διακριτική  συμβουλευτική  αξιοποίηση  του  εκπαιδευτικού 
υλικού. Από αυτή την άποψη η μετάβαση από το συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης στο ανοι‐κτό 
είναι  «ανοικτή»  σε  δυσκολίες  που,  ή  αναιρούν  ή  διαστρεβλώνουν  το  γενικότερο  κοινωνι‐
κοπολιτικό  και  εκπαιδευτικό προσανατολισμό  του ανοικτού πανεπιστημίου.  Είναι σαφές πως η 
πολιτική  του  τελευταίου συνιστά δημιουργική πρόκληση για  την ευρύτερη ανασυγκρότηση του 
συμβατικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι πώς να μεταφέ‐ρουμε τις 
κυρίαρχες  αντιλήψεις  και  πρακτικές  από  το  τυπικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  στο  ανοι‐κτό 
πανεπιστήμιο. 

 

  Κάτι  τέτοιο  θα  εξέθετε  από  τη  μια  το  ανοικτό  πανεπιστήμιο  σε  διαδικασίες 
«σχολειοποίησης»  και  από  την  άλλη  θα  άφηνε  το  συμβατικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  στη 
στασιμότητα και την συντήρηση. Για την ώρα η πρόκληση του «ανοικτού» είναι εδώ, μαζί με την 
ενδεχόμενη αναίρεσή του. Εκτός και εάν... 

 

Βιβλιογραφία 

Κόκκος, Α., (1998). «Αρχές μάθησης Ενηλίκων» στο Κόκκος, Α. και Λιονα‐ράκης,Α (eds) Ανοικτή και 
εξΑποστάσεωςΕκπαίδευση: Σχέσειςδιδασκόντων‐διδασκόμενων. Πάτρα, ΕΑΠ. 



 
 
 

293

Ματραλής,  Χ.,  (1998).  «Το  έντυπο  υλικό  στην  εκπαίδευση  από  απόσταση»  στο  Κόκκος,  Α., 
Λιοναράκης,  Α,  Ματραλής,  Χ.  και  Παναγιωτακόπουλος,  Χ.(Eds)  Ανοικτή  και 
εξΑποστάσεωςΕκπαίδευση: Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολογίες. Πάτρα, ΕΑΠ. 
Race, P., (1999). Το εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσηςμτφρ. Ζέη Ελ. Α‐θήνα, Μεταίχμιο. 
Noue,  D.  &  Piveteau,  J.  (1999).  Πρακτικός  Οδηγός  του  εκπαιδευτή,  μτφρ.  Ζέη  Ελ.  Αθήνα, 
Μεταίχμιο. 
Βεργίδης,  Δ.(1998).  "Σύγχρονες  Οικονομικές  και  Κοινωνικές  Εξελίξεις  στην  Ελλάδα  και  Ανοικτή 
Εκπαίδευση'  στο  Βεργίδης,  Δ.,Αιοναράκης,Α.,  Λυκουρ‐γιώτης,  Α.,  Μακράκης,  Β.  και  Ματραλής, 
Χ.,(Eds), Ανοιχτή και εξΑποστάσεως Εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες, τ. Α  '. Πάτρα: Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπι‐στήμιο. 
Λιοναράκης, Α. (2002) 'Έξ αποστάσεως και συμβατική εκπαίδευ‐ση:συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες 
δυνάμεις"  στο  Βεργίδης,  Δ.,Αιοναράκης,Α.,  Λυκουργιώτης,  Α.,  Μακράκης,  Β.  και  Ματραλής, 
X.(Eds),  Ανοιχτή  και  εξΑπο‐στάσεωςΕκπαίδευση.  Θεσμοίκαιλειτουργίες,  τ.  Α  '.  Πάτρα:Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
Λιοναράκης, Α. και Λυκουργιώτης, Α.(1998) "Ανοικτή και Παραδοσιακή Εκπαίδευση στο Βεργίδης, 
Δ.,Αιοναράκης,Α.,  Λυκουργιώτης,  Α.,  Μακράκης,  Β.  και  Ματραλής,  Χ.,(Eds),  Ανοιχτή  και  εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση. Θεσμοίκαι λειτουργίες,  τ. A  '. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιοτήμιο. 
Bischoff, W.R,  Bisconer  S.W.,  Kooker  B.M. & Woods,  L.S.  (1996).  Transactional  and  interactive 
television  in  the  distance  education  of  health  professionals.  The  American  journal  of  Distance 
Education 10  (3) 4‐19. Daniel, D.  (1998). Can you get my hard nose  in  focus?  'Universities mass 
education and appropriate  technology'  in Eisenstadt M. and Vincent T.      ‘The Knowledge Web', 
Kogan Page, London, 21‐29. 
Dede,  C.  (1996).  The  evolution  of  distance  education  emerging  technologies  and  distributed 
learning. The American journal of Distance Education, 10 (2) 4‐36. 
Keegan, D.  (2001). Ή  εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ευ‐ρώπη στην αυγή  της 
τρίτης  χιλιετίας'στο  'Θέσεις  και  προβληματισμοί  για  την  εξαποστάσεωςεκπαίδευση',  Αθήνα, 
Προπομπός. 
Λιοναράκης,  Α.  (1999).  ‘Εξ  Αποστάσεως  και  συμβατική  εκπαίδευση,  συγκλί‐νουσεςή 
αποκλίνουσεςδυνάμεις;'Στο  Ή  Ανοικτή  και  εξΑποστάσεωςΕπιμόρ‐φωση  των  εκπαιδευομένων'. 
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουρ‐γών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Αθήνα. 
Παναγιωτακόπουλος, Χ.(1998) Ό η/υ και το εκπαιδευτικό λογισμικό' στο Κόκκος, Α., Λιοναράκης, 
Α., Ματραλής,  Χ.,  Παναγιωτακόπουλος,  Χ.  (eds)  Το  εκπαιδευτικό  υλικό  και  οι  νέες  τεχνολογίες, 
τ.Γ'. Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
Carswell,  L.  Thomas,  P.,  Pet  re, M.,  Price,  B.,  Richards, M.(2000).  Dis¬tance  Education  via  the 
internet: the student experience. British journal of Educational Technology, Vol 31, No 1. 
Moscal,  P.  (1997).  Educational  Technology  and  Distance  Education  in  Cen¬tral  Florida  an 
assessment of capabilities. The American journal of Distance Education, 11 (1) 6‐22. 
To πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΕΕΠ ‐ Δ ΤΠΕ, Αργυρούπολη, 16 ‐ 17 Οκτωβρίου 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

294

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενσφηνώματα 
 

    
 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (Αποσπάσματα) 
 
 

 
 
      Αγαπητοί  φίλοι, γονείς και  συνάδελφοι. 
 
  Ονομάζομαι  Παγκράτης  Παυλίδης,  και  υπηρετώ  στην  Ειδική  Αγωγή  από  το  1986  και  στο 
Σχολείο Ειδικής Αγωγής Βέροιας από το 1989 μέχρι σήμερα. 
 
  Ασχολούμαι  συστηματικά  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και  τους  Ηλεκτρονικούς  Υπο‐  λογιστές, 
εδώ και πολλά χρόνια, με πρώτη έκδοση λογισμικού το 1987 για τη γλώσσα και τα μαθηματικά, 
δημιουργώντας  προγράμματα  και    κατασκευάζοντας  ηλεκτρονικές  συσκευές,  με    κύρια  χρήση 
τους στην εκπαίδευση.    
 
  Στόχος μου πάντοτε ήταν όχι μόνο η δημιουργία, αλλά και η διάδοση και απομυθοποίηση 
των  νέων  τεχνολογιών  στα  σχολεία  μας  ώστε  να  γίνουν  προσιτές  και  εύκολες  στους 
εκπαιδευτικούς, αμβλύνοντας τις επιφυλάξεις τους. Παράλληλα φιλοδοξούσα να καταφέρω μέσα 
στους κόλπους της εκπαίδευσης, αυτή η δυνατότητα παραγωγής και κατασκευής να είναι και η 
επαγγελματική μου δραστηριότητα κάτι που φυσικά δεν συνέβη. Έτσι αποφάσισα μετά από πάρα 
πολλά χρόνια να προχωρήσω μόνος μου στην έκδοση και παραγωγή λογισμικού και συσκευών  
βοηθώντας  τόσο  τον  εαυτό  μου,  όσο  και  τους  συναδέλφους  μου  που  απελπισμένα  ψάχνουν  
υλικό για να κάνουν την δουλειά τους.    
  
  Είναι  γεγονός  ότι  οι  νέες  τεχνολογίες  μπορούν  να  συμβάλλουν  θετικά  στην  εκπαίδευση. 
Είναι  γεγονός  επίσης  ότι  οι  Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  (Η.Υ.)  έδωσαν  μία  άλλη  διάσταση  στα 
εποπτικά  μέσα  με  την  ευελιξία  και  την  πολύπλευρικότητα  που  τους  χαρακτηρίζει.  Ο  ήχος,  η 
εικόνα, το βίντεο, η κίνηση, τα χρώματα….. μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε μία συσκευή, 
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πραγματικό  εργαλείο  στα  χέρια  του  εκπαιδευτικού,  διασκεδαστική  μάθηση  στα  χέρια  του 
μαθητή. 
 
  Σε  κάθε  περίπτωση  όμως,  γνωρίζουμε  όλοι  ότι  το  σημαντικότερο  για  να  συμβαίνουν  τα 
παραπάνω,  είναι  ότι  πέρα  από  την  απόκτηση  ενός  Η.Υ.  (σήμερα  όλοι  σχεδόν  έχουν  αυτή  τη 
δυνατότητα), είναι  και η ύπαρξη του κατάλληλου λογισμικού. 
 
  Κοινή διαπίστωση είναι ότι, σήμερα υπάρχει στο εμπόριο μια πληθώρα από προγράμματα 
για κάθε ηλικία. Με δεδομένο όμως ότι όλα έχουν σαν στόχο   να αγκαλιάσουν τον μεγαλύτερο 
δυνατό αριθμό χρηστών για ευνόητους λόγους βιωσιμότητας και κέρδους, δίνουν το μεγαλύτερο  
βάρος κυρίως στην εμφάνιση και στην παιχνιώδη του μορφή και μάλιστα ΔΙΧΩΣ τις περισσότερες 
φορές  να  έχουν  δοκιμασθεί  στην  πράξη  από  χρήστες‐μαθητές.  Ένα  μη  ελεγχόμενο  χρηστικό 
λογισμικό  προσαρμοσμένο  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  είναι  λογικό  να  μην  αποδίδει  τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα.  
 
 
  Η  δημιουργία  εκπαιδευτικού  λογισμικού  θα  πρέπει  να  διέπεται  από    βασικές  αρχές  που 
κατά τη γνώμη μας είναι: 
 

• ΝΑ ΕΧΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
 

• ΝΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ  ΜΕ  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΓΡΑΦΙΚΑ    ΩΣΤΕ  Ο  ΚΑΘΕ  ΣΤΟΧΟΣ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ 
ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟΣ  ΣΤΗΝ  ΟΘΟΝΗ  ΚΑΙ  Η  ΠΡΟΣΟΧΗ  ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΗ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ  ΑΠΟ 
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. 

 
• ΝΑ  ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΠΟΛΛΑΠΛΑ  ΕΠΙΠΕΔΑ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΛΟΓΑ  ΜΕ  ΤΗ  ΔΥΣΚΟΛΙΑ  ΤΟΥ  ΚΑΘΕ 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΩΣΤΕ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΔΥΝΑΤΗ  Η  ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΣΤΙΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ. 

 
• ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΝΑ  ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΩΣΤΕ  ΣΤΗΝ  ΤΕΛΙΚΗ  ΤΟΥ  ΜΟΡΦΗ  ΝΑ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ  ΟΣΟ  ΤΟ 
ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. 

 
  Τέλος,  για  τη  συγκεκριμένη  κατηγορία  μαθητών  προσχολικής  και  ειδικής  αγωγής,  δεν 
κρίνουμε  καθόλου  σημαντική  την  αξιολόγηση  και  τον  έλεγχο  του  μαθητή  από  μέρους  του 
προγράμματος,  μιας  και  πιστεύουμε  ότι  διαφορετικός  είναι  ο  ρόλος  αυτής  της  κατηγορίας 
προγραμμάτων. 
 
 
 
 
Για δασκάλους και μαθητές: 
Ειδικής και Προσχολικής Αγωγής  και Α΄ τάξης  δημοτικού. 
 
  Το  λογισμικό  που  έχετε  στα  χέρια  σας,  είναι  η  αρχή  μιας  προσπάθειας  συγκέντρωσης, 
κατηγοριοποίησης, και ολοκλήρωσης προγραμμάτων που δημιουργήθηκαν όλα τα προηγούμενα 
χρόνια  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  χρήση  τους  σαν  ολοκληρωμένο  πακέτο  εφαρμογών,  ενώ 
υπάρχουν  εκατοντάδες  ακόμη  ιδέες  και  προγράμματα  με  ασκήσεις  προσχολικής  και  σχολικής 
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ετοιμότητας,  ασκήσεις  γλώσσας  και  μαθηματικών  που  πρόκειται  να  ομαδοποιηθούν  και  να 
ολοκληρωθούν στο μέλλον. 
 
  Περιλαμβάνει      συνολικά    80      περίπου      υποπρογράμματα    που  διαπραγματεύονται 
γνωστικά  αντικείμενα  όπως:  (αντιστοιχίες,  ταξινομήσεις,  ασκήσεις  μνήμης  και 
παρατηρητικότητας, σχήματα και χρώματα, αριθμούς από το 1‐5, πρόσθεση και αφαίρεση στην 
πεντάδα, τραγούδια και ασκήσεις για εκτύπωση στο χαρτί.) Συμπληρώνεται τέλος από video και 
απλές ασκήσεις σε μορφή παιχνιδιών εκμάθησης του mouse και χρήσης του Η/Υ. 
 
  Στη διαδικασία παραγωγής, κάθε τμήμα του προγράμματος δημιουργείται και δοκιμάζεται 
καθημερινά  στο  τμήμα  νέων  τεχνολογιών  του  Ειδικού  Σχολείου  Βέροιας  από  μαθητές  του 
σχολείου  αλλά  και  μαθητές  του  νηπιαγωγείου  και  της  Α΄τάξης  του  Δημοτικού  σχολείου. Μέσα 
από  την  παρατήρηση  και  τις  δυσκολίες  που  παρουσιάζονται,  διαφοροποιείται  συνεχώς  ώστε 
στην τελική της μορφή, κάθε υποπρόγραμμα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και την ικανότητα 
των περισσότερων μαθητών. 
 
Τα  αποτελέσματα  στην  εκμάθηση  και  χρήση  από  τους  μαθητές  των  Η/Υ,  στην  απόκτηση  κι 
εμπέδωση γνώσεων και εννοιών που διαπραγματεύεται το πρόγραμμα, εμείς τα χαρακτηρίσαμε  
χωρίς  καμία  υπερβολή  μοναδικά  και  απρόσμενα.  Ελπίζουμε  πως  η  χρήση  του  θα  βοηθήσει  
μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Όλα τα επίπεδα του προγράμματος είναι χωρισμένα σε 8 κατηγορίες, που φαίνονται με εικονίδια 
στο  κεντρικό  πίνακα  επιλογών.  Πηγαίνοντας  τον  δείκτη  πάνω  από  το  εικονίδιο  της  κάθε 
κατηγορίας  ,  αυτή  μαρκάρεται  και  ταυτόχρονα  περι‐γράφεται  το  περιεχόμενό  της.  Επιλέγουμε 
κατηγορία και κάνουμε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. 
 
ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 8‐12 ΚΑΡΤΕΣ. 
 
 

 
 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 
 
Εsc…..Σε όποια καρτέλα και να βρισκόμαστε βγαίνουμε από το πρόγραμμα  και μπαίνουμε σε μία 
καρτέλα  με  τα  στοιχεία  της  ταυτότητας  του  προγράμματος  και  των  δημιουργών.  Εκεί,  εάν 
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πατήσουμε οποιοδήποτε πλήκτρο από το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι  εγκαταλείπουμε οριστικά το 
πρόγραμμα. 
 
 
 
[1]…...  Θεωρούμε  ότι  είναι  πολύ  σημαντικό  πλήκτρο,  γιατί  μ΄  αυτό    επιλέγουμε  το  επίπεδο 
βοήθειας ώστε να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα στις δυνατότητες του κάθε μαθητή. Υπάρχουν 
από 1 έως και 4 επίπεδα βοήθειας ανάλογα με την καρτέλα. Κάθε επανάληψη του πλήκτρο  [1] 
προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο βοήθειας αν αυτό υπάρχει. Κάθε επίπεδο γίνεται αναγνωρίσιμο 
από το χρώμα του σταυρού στο εικονίδιο βοήθειας στο πάνω αριστερό άκρο της οθόνης. 
 
Επίπεδα βοήθειας:  
 
[1] κόκκινο, [2] μπλε, [3] πράσινο, [4] κίτρινο  
 
Να σημειωθεί ότι, εάν ενεργοποιηθεί σε μία καρτέλα η βοήθεια, τότε αυτή διατηρείται και στις 
επόμενες μέχρι να αποφασίσουμε και πάλι με το πλήκτρο [1] να την αφαιρέσουμε. Σε ελάχιστες 
καρτέλες, η βοήθεια παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως για παράδειγμα στην κατηγορία 
των ασκήσεων μνήμης  ενεργοποιούμε  την  βοήθεια  με το πλήκτρο [1] και την εφαρμόζουμε με 
το [ space bar ] ενώ το ίδιο πλήκτρο στην αφαίρεση με τις φλόγες ενεργοποιεί ή   απενεργοποιεί 
τη χρήση του ψηφίου  (0). Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε στο εγχειρίδιο τα επίπεδα και το 
είδος της βοήθειας σε κάθε καρτέλα 
 
[F1]….Ενεργοποιούμε  το  κείμενο  με    οδηγίες    για    την  χρήση  και  τα  επίπεδα  βοήθειας  του 
προγράμματος.  Σ’  αυτό  το  κείμενο  αν  θέλουμε  μπορούμε  να  προσθέσουμε  και  δικές  μας 
παρατηρήσεις για να τις έχουμε πρόχειρες όποτε θέλουμε. 
 
Για να απενεργοποιήσουμε το κείμενο οδηγιών πατάμε με αριστερό κλικ, στο [Χ] που βρίσκεται 
στο  πάνω  δεξιό  άκρο  του  παράθυρου  οδηγιών  και  στη  συνέχεια  κάνουμε  κλικ  στο  εικονίδιο 
[CONTINUE] στο κέντρο της οθόνης. 
 
[F2]…..Πατώντας αυτό το πλήκτρο, ουσιαστικά αρχίζουμε το πρόγραμμα ΕΝΣΦΗΝΩΜΑΤΑ από την 
αρχή του. 
 
[Shift]…..Ένα  επίσης  σημαντικό πλήκτρο που μας  δίνει  τη  δυνατότητα  να  εξαφανίσουμε  και  να 
εμφανίσουμε  την μπάρα έλεγχου στο κάτω μέρος  της οθόνης  της  κάθε καρτέλας, ώστε  να μην 
μπορούν οι μαθητές να πατάνε κατά λάθος τα πλήκτρα ελέγχου του προγράμματος.  
 
 
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Η κατηγορία περιέχει 10 καρτέλες 
 
Περιγραφή:  Αποτελείται  από  μία  ομάδα  10  καρτελών    με  σχήματα  τα  οποία  θα  πρέπει  να 
αντιστοιχηθούν  ένα  προς  ένα  στη  βάση  τους.  Όλες  οι  καρτέλες  είναι  ανάλογες  και 
διαφοροποιούνται στο είδος και το χρώμα των σχημάτων αλλά και στο βαθμό δυσκολίας. 
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Επίπεδα  βοήθειας:  Δύο(2)  Στο  1ο  επίπεδο,  το  πρόγραμμα  μας  υποδεικνύει  που  θα  πρέπει  να  
τοποθετήσουμε το σχήμα που πήραμε, ενώ στο 2ο επίπεδο, όχι μόνο μας υποδεικνύει τη θέση 
αλλά  και  η  τοποθέτηση  του αντικειμένου στη  βάση  του μπορεί  να  γίνει  πιο  εύκολα  και  με  όχι 
μεγάλη ακρίβεια. 
 
Αυτόματη  λειτουργία:  Μετά  από  τρεις  (3)  επαναλήψεις  το  πρόγραμμα  σας  μεταφέρει  στην 
επόμενη καρτέλα. 
 
Στόχοι: 
Εξοικείωση με τη χρήση του ποντικιού ή του joystick‐mouse. 
Αντιστοίχηση ένα προς ένα. 
Προτάσεις: Χρησιμοποιείστε στην αρχή  την κάθε καρτέλα  βοηθώντας τον μαθητή να κατευθύνει 
τον δείκτη πάνω από ένα αντικείμενο και με κλικ να μπορέσει να το πάρει. Στη συνέχεια πατήστε 
πάλι  το  αριστερό  πλήκτρο  του  ποντικιού  για  να  επιστρέψει  το  αντικείμενο  στη  θέση  του. 
Επαναλάβετε  τη  διαδικασία  μέχρις  ότου  ο  μαθητής  εξοικειωθεί  στο  να  παίρνει  και  να  αφήνει 
αντικείμενα 
   
  Προχωρήστε στο επόμενο βήμα τοποθετώντας το κάθε αντικείμενο που παίρνετε στη βάση 
του, έχοντας όμως ενεργοποιήσει το δεύτερο επίπεδο βοήθειας ώστε και να ξέρει ο μαθητής που 
να το τοποθετήσει, αλλά και να το κάνει με μεγαλύτερη ευκολία. 
   
  Απενεργοποιείστε  προοδευτικά  τη  βοήθεια  μόνο  όταν  είστε  σίγουροι  ότι  ο  μαθητής 
αντιλαμβάνεται  το  αντικείμενο  και  τη  βάση  στην  οποία  θα  μπει,  αλλά  και  έχει  εξοικειωθεί 
σημαντικά στη χρήση του ποντικιού. 
   
  Μπορείτε να εργασθείτε στην ίδια καρτέλα για όσο χρόνο θέλετε, ή να ενεργοποιήσετε την 
αυτόματη λειτουργία ώστε μετά από τρεις (3) επαναλήψεις το πρόγραμμα να πηγαίνει αυτόματα 
στην επόμενη. 
 
 
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η κατηγορία περιέχει 11 καρτέλες 
 
1η Καρτέλα 
 
Περιγραφή:  Στην  οθόνη  εμφανίζονται  εννέα  (9)  κομμάτια  τεσσάρων  εικόνων  ανακατεμένων 
μεταξύ τους  των οποίων η ολοκληρωμένη μορφή, παρουσιάζεται στη δεξιά στήλη. 
Με  κάθε  αριστερό  κλικ  του  ποντικιού  σε  ένα  από  τα  εννέα  τμήματα,  παρουσιάζεται  και  ένα 
τμήμα  της  κάθε  εικόνας.  Έχοντας  αποφασίσει  την  εικόνα  που  θέλουμε,  προσπαθούμε  να 
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φέρουμε στην  επιφάνεια  και  τα  εννέα  κομμάτια  της.  Όταν αυτή  ολοκληρωθεί  τότε  ζωντανεύει 
ηχητικά  και  οπτικά.  Στη  συνέχεια  τα  τμήματα  ανακατεύονται  εκ  νέου  με  τυχαία  σειρά  για  να 
σχηματίσουμε την επόμενη εικόνα. 
 

 
 
  Επίπεδα  βοήθειας:  Ένα  (1)    Ενεργοποιώντας  το  μοναδικό  επίπεδο  βοήθειας,  στο  κέντρο 
κάθε τμήματος εμφανίζεται μια σφαίρα με τέσσερα διαφορετικά χρώματα, που αντιστοιχούν ένα 
σε  κάθε  εικόνα.  Η  προσπάθειά  μας  εδώ  διαφοροποιείται,  στοχεύοντας  όχι  να  ταιριάξουμε  το 
περιεχόμενο  του  κάθε  τμήματος,  αλλά  να  πετύχουμε  και  οι  εννέα  σφαίρες  να  έχουν  το  ίδιο 
χρώμα, δημιουργώντας ουσιαστικά την εικόνα του χρώματος επιλογής μας.  
 
 
Στόχοι: 
Εξοικείωση με τη χρήση του ποντικιού ή του joystick‐mouse. 
Συνδυαστική παρατήρηση των τμημάτων που απαρτίζουν την κάθε εικόνα   
Γνώση της φωνής των ζώων που παρουσιάζονται στις εικόνες. 
Παιχνίδι 
 
Αυτόματη  λειτουργία:  Μετά  από  επτά  (7)  επαναλήψεις,  το  πρόγραμμα  σας  μεταφέρει  στην 
επόμενη καρτέλα. 
 
Προτάσεις:  Με  ενεργοποιημένη  τη  βοήθεια,  ζητείστε  από  το  μαθητή  να  προσπαθήσει  όλες  οι 
σφαίρες να αποκτήσουν το ίδιο χρώμα. Η ίδια διαδικασία γίνεται και για τα υπόλοιπα χρώματα. 
Στη  συνέχεια  αφαιρέστε  τη  βοήθεια  και  ζητείστε  από  το  χρήστη  να  σχηματίσει  μια  εικόνα  την 
οποία όμως καλό είναι να την έχει προαποφασίσει  υποδεικνύοντάς την στη δεξιά στήλη. 
 
6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η κατηγορία περιέχει 9 καρτέλες. 
 
1η Καρτέλα 
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Περιγραφή:  Προσθέσεις  αριθμών  στις  οποίες  ο  μαθητής  δίνει  την  απάντηση  κάνοντας  κλικ  σε 
έναν  αριθμό  από  την  αριθμογραμμή.  Α  η  απάντηση  είναι  σωστή,  ένα  ελικόπτερο  έρχεται  και 
μεταφέρει τον αριθμό στη θέση του συνόλου χωρίς όμως ο υπολογιστής να προφέρει την πράξη. 
Αντίθετα,  εάν  η  απάντηση  είναι  λάθος,  ο  υπολογιστής  προφέρει  την  σωστή  και  ταυτόχρονα  η 
πράξη  παρουσιάζεται  και  ποσοτικά.  Αμέσως  μετά  επαναλαμβάνεται  η  ίδια  πράξη.  Όταν  ο 
μαθητής δουλεύει μόνος του, έχουμε την δυνατότητα ελέγχου τω σωστών και των εσφαλμένων 
απαντήσεων.  
 
Επίπεδα  βοήθειας:  Ένα  (1).  Με  ενεργοποιημένο  τη  βοήθεια  ένα  κινούμενο  σκουληκάκι 
υποδεικνύει τον αριθμό του συνόλου.  
 Στόχοι: 
Πρόσθεση αριθμών 1‐5 
 
Αυτόματη λειτουργία:  Μετά από είκοσι (20) επαναλήψεις το πρόγραμμα πηγαίνει στην επόμενη 
καρτέλα. 
 
Προτάσεις:   Η παράλληλη χρήση και των πλαστικοποιημένων καρτών από τις ασκήσεις 48‐50 και 
53‐55, θεωρείται επιβεβλημένη στην αρχή χρήσης της καρτέλας. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
 
Με  στόχο  να  βοηθήσουμε  πολύπλευρα  τους  μαθητές  μας,  αναπτύξαμε  μια  σειρά  από 
ηλεκτρονικές  συσκευές  και  περιφερειακά.  Από  αυτές  δύο  συσκευές  που  συνεργάζονται  πολύ 
καλά  με  τα  «ΕΝΣΦΗΝΩΜΑΤΑ»,έχουν  ήδη  κατασκευασθεί  και  προγραμματισθεί  να 
αναπαραχθούν προς διάθεση  και για τον λόγο αυτό τις περιγράφουμε παρακάτω, ενώ μια τρίτη 
σε μορφή πληκτρολόγιου μεμβράνης βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού. 
 
 
 
MOUSE MOVER 3PS‐1 
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ Η/Υ) 
 
  Η αντικατάσταση   του ποντικιού ενός Η/Υ με άλλη συσκευή που να επιτρέπει τις κινήσεις 
του δείκτη σε έναν Η/Υ, θεωρείται  τις περισσότερες φορές επιβεβλημένη όταν οι χρήστες  είναι 
άτομα με κινητικές και άλλες δυσκολίες.  
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  Η συσκευή 3PS‐1 συνδέεται στην θύρα PS2 ενός Η/Υ και μπορεί να συνυπάρχει μαζί με ένα 
κλασσικό  ποντίκι USB    ώστε  ο  υπολογιστής  να  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  εύκολα  και  από  τον 
εκπαιδευτικό. 
 

 
 
  Δίνει  τη  δυνατότητα    ως  κύρια  μονάδα  να  συνδεθούν  πάνω  της  μέχρι  έξι  (6)  διακόπτες 
ενσύρματοι ή ασύρματοι  για κάθε λειτουργία ενός ποντικιού είτε αυτοί βρίσκονται όλοι μαζί σε 
μορφή  πληκτρολόγιου  μεμβράνης,  είτε  χωριστά  πάνω  σ΄  ένα  γραφείο,  είτε  ακόμη 
προσαρμόζονται σε αναπηρικά αμαξίδια με ανάλογους βραχίονες. 
 
 
 
 
Παράλληλα μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή joystick 3PS‐2 η οποία πολύ πρακτικά και εύκολα 
δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με δυσκολίες να  μετακινήσουν το δείκτη του ποντικιού. 
 
 
 
 
 
JOYSTICK 3PS‐2 
(ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ Η/Υ ΜΕ JOYSTICK) 
 
Πρόκειται για μια κλασσική συσκευή joystick με διακόπτες, η οποία μπορεί να λειτουργήσει  μόνο 
σε συνδυασμό με το MOUSE MOVER 3PS‐1. 
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H   διαφοροποίησή της συγκριτικά με το σύνολο των  joysticks που είναι διαθέσιμα στην αγορά,  
έγκειται  στο  γεγονός  ότι  είναι  μια  επιτραπέζια  στιβαρή  κατασκευή  με  ξύλινο  και  ογκώδες 
περίβλημα  ώστε  να  έχει  μεγάλη  σταθερότητα  ακόμη  και  σε  αδέξιες  και  βίαιες  κινήσεις  από 
μέρους  των  μαθητών,  με  πολύ  μεγάλη  αντοχή  και  ανθεκτικότητα,  μιας  κι  έχουμε  επιλέξει  σαν 
κύριο εξάρτημα, ένα χειριστήριο βαρέως βιομηχανικού τύπου. 

   

  Εξασφαλίζει  πέρα  από  τις  τέσσερις  κινήσεις  (πάνω,  κάτω,  αριστερά,  δεξιά)  και  τις 
διαγώνιες.  Διαθέτει  επίσης  και  δύο  μικρούς  διακόπτες  που  αντιστοιχούν  στα  κουμπιά  ενός 
ποντικιού. Για παιδιά όμως που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα κινητικά προβλήματα λειτουργεί σε 
συνδυασμό με έναν ή δύο μεγάλους διακόπτες που συνδέονται απ΄ ευθείας στο MOUSE MOVER 
3PS‐1. 

 

     Συνδέεται με τη συσκευή MOUSE MOVER 3PS‐1 μέσω ενός καλωδίου PS2. 

 

 

 

 

  Στόχος μας είναι να είναι διαθέσιμη σε δύο (2) τύπους. Η επιτραπέζια έκδοση με το ξύλινο 
κέλυφος  και  η  προσαρμοσμένη  με  βραχίονα  σε  αναπηρικό  αμαξίδιο  με  μεταλλικό  κέλυφος 
μικρότερο σε όγκο.  
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