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Περίληψη
Τη σχολική χρονιά 2006-2007 συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό υλικό-εκπαιδευτικό
λογισµικό (ΕΛ) θα συνοδεύει τα νέα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηµατικών και τις
διδακτικές προσεγγίσεις των δασκάλων του ∆ηµοτικού σχολείου. Είναι γνωστό
ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη του ΕΛ στη διδακτική πράξη και την µαθησιακή διαδικασία είναι όχι µόνο ο εξοπλισµός των σχολείων µε
σύγχρονα τεχνολογικά µέσα αλλά και η επιµόρφωση των δασκάλων στη χρήση
και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού. Περισσότερο δε σηµαντικό είναι
και οι µέθοδοι µε τις οποίες οι δάσκαλοι θα εντάξουν το ΕΛ στη διαδικασία της
διδασκαλίας και µάθησης.
Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν: α) βασικά θέµατα που αφορούν στην
ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών( ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη και στη θεωρητική υποστήριξη της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και β) ο σχεδιασµός διετούς έρευνας για την ένταξη του ΕΛ στη
διδασκαλία των Μαθηµατικών στο ∆ηµοτικό σχολείο.
Λέξεις Κλειδιά
Μαθηµατικά στο ∆ηµοτικό σχολείο, εκπαιδευτικό λογισµικό Μαθηµατικών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γνωστό ότι τη σχολική χρονιά 2002-2003 το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠ.
Ε.Π.Θ.) - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) καθόρισαν το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο και την υποχρεωτική εκπαίδευση
(www.pi-schools.gr).
Ακολούθησε η προκήρυξη για συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων και δηµιουργία υποστηρικτικού υλικού για τις παραπάνω βαθµίδες Εκπαίδευσης,
τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στη διαδικασία της ολοκλήρωσής
τους.
Στη δηµιουργία του υποστηρικτικού υλικού ανήκει και το εκπαιδευτικό λογισµικό (ΕΛ), το οποίο έχει ήδη παραχθεί σχεδόν για κάθε µάθηµα της εννιάχρονης εκπαίδευσης και το οποίο πρέπει να ακολουθεί τις γενικές προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης που έθεσαν το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το Π.Ι. (www.
pi-schools.gr)
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Για τα Μαθηµατικά του ∆ηµοτικού Σχολείου έχουν παραχθεί τρία Εκπαιδευτικά Λογισµικά, ένα για κάθε δύο τάξεις (Α΄-Β΄, Γ΄-∆΄ και Ε΄-ΣΤ΄). Η επιτυχής ένταξη των λογισµικών αυτών θα εξαρτηθεί και από τις µεθόδους ενσωµάτωσής τους στη διδακτική πρακτική έτσι ώστε να έχουµε θετικές επιπτώσεις
στη µάθηση των µαθητών/τριών.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ο R. Noss (2004), απαντώντας στην ερώτηση «Ποιος είναι ο ρόλος των Νέων
Τεχνολογιών στην µαθηµατική εκπαίδευση» υποστήριξε ότι το µοναδικό σηµαντικό ερευνητικό αποτέλεσµα µέχρι τώρα σε αυτόν τον τοµέα είναι όχι αν
χρησιµοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες αλλά µε ποιον τρόπο γίνεται η χρήση
τους.
Η χρήση των ΤΠΕ σύµφωνα µε τους Ράπτης & Ράπτη (2004) µπορεί να
γίνει: α) µε τη διδασκαλία της πληροφορικής ως ξεχωριστού γνωστικού αντικειµένου β) µε την αξιοποίηση του υπολογιστή ως πηγής και µέσου πληροφόρησης, καθώς και εποπτικού και επικοινωνιακού µέσου γ) µε τη χρήση του
υπολογιστή ως γνωστικού και αναπτυξιακού εργαλείου και δ) µε τη χρήση του
υπολογιστή ως µέσου διασκέδασης και άτυπης µάθησης.
Παρόµοια είναι και η κατάταξη που προέκυψε για τη χρήση των ΤΠΕ
σε αναπτυγµένες χώρες, δηλαδή: α) ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο που
εντάσσεται στο πρόγραµµα σπουδών και διδάσκεται σε διάφορες βαθµίδες
της εκπαίδευσης, β) ως µέσο γνώσης, έρευνας και µάθησης που διαπερνά όλο
το φάσµα του προγράµµατος σπουδών, γ) ως στοιχείο της γενικής κουλτούρας
αλλά και δ) ως κοινωνικό φαινόµενο (Μακράκης & Κοντογιαννοπούλου 1995,
Κόµης & Μικρόπουλος 2001).
Η χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου, µε τη χρήση κατάλληλων προγραµµάτων, όπως η γλώσσα Logo, που εφευρέθηκε από τον Papert
κατά τη δεκαετία του 1960, διευκολύνουν την ανάπτυξη της ανακαλυπτικής µάθησης, µέσω των γνωστικών δοµών και διαδικασιών που εµπεριέχουν
(Papert 1991), δηλαδή λειτουργούν ως εργαλεία που βοηθούν τους µαθητές
στην απόκτηση κριτικής σκέψης, στην κατασκευή της γνώσης και όχι ως µέσα
µεταβίβασής της (Jonassen 1998).
Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΕ
Στα πλαίσια της Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ, προγράµµατος µε ευρύτερους στόχους την
υποστήριξη των ανθρώπινων διαδικασιών για την µετάβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας, τον εκσυγχρονισµό των
µεθόδων µάθησης και διδασκαλίας και την ενθάρρυνση ανάπτυξης της κριτικής σκέψης στο Ελληνικό σχολείο, αναπτύχθηκε ένα πρόγραµµα κατάρτισης
εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Έργο, Ε42) προκειµένου να
λειτουργήσουν ως ενδοσχολικοί επιµορφωτές για την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε
όλα τα αντικείµενα. (http://odysseia.cti.gr)
Η αξιολόγηση της επιµόρφωσης εκπαιδευτικών από επιµορφωτές κατά την
Α΄ φάση του έργου Ο∆ΥΣΣΕΑΣ της Ενέργειας Ο∆ΥΣΣΕΙΑ παρουσιάστηκε
στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤΠΕ, (Πολίτης κ.α. 2000), όπου και έγινε
αναφορά στις θετικές και αρνητικές πλευρές εκείνης της επιµόρφωσης.
Επίσης τη διετία 2002-2003 αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από το

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

369

ΥΠ.Ε.Π.Θ. το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α΄ επιπέδου, που
σκοπό είχε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην εξοικείωση και απόκτηση βασικών δεξιοτήτων
στις ΤΠΕ. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, σε όλες τις περιοχές ευθύνης
του Π.Ι., την παραπάνω διετία -σε τρεις περιόδους- επιµορφώθηκαν 39.802
εκπαιδευτικοί σε σύνολο 86.684 υπηρετούντων (ποσοστό 45,92 %). (Αλµπανοπούλου κ.ά 2005). Το παραπάνω πρόγραµµα προέβλεπε και τη διδασκαλία
εκπαιδευτικού λογισµικού για 6 ώρες. Από τα αποτελέσµατα όµως της παραπάνω έρευνας φάνηκε ότι το ΕΛ δεν διδάχτηκε σε ποσοστό 26,5 % και ότι
περίπου στις µισές (41,1 %) από τις περιπτώσεις που διδάχτηκε, διήρκεσε µόνο
3 ώρες. Είναι φανερό ότι δεν δόθηκε η ανάλογη βαρύτητα στη διδασκαλία
του ΕΛ στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στο πρόγραµµα «Κοινωνία της
Πληροφορίας» του Α΄ επιπέδου. Η επιµόρφωση Β΄ επιπέδου, η οποία αναµένεται, στοχεύει: α) στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές
αρχές – µεθοδολογικές και διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η µάθηση µε
την υποστήριξη των ΤΠΕ, β) στην εκπαίδευση για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού, λογισµικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών
εργαλείων και γ) στην επιµόρφωση σε θέµατα εφαρµογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2005).
Τέλος προτάσεις για µια σύγχρονη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις
ΤΠΕ, καθώς επίσης και µοντέλα επιµόρφωσης έχουν γίνει στη χώρα µας (Ράπτης & Ράπτη 2004, Κόµης 2001, παράθεµα στο Ράπτης & Ράπτη 2004).
Σε διεθνές επίπεδο πολλές έρευνες καταδεικνύουν τη σηµασία της επιµόρφωσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης δασκάλων στις Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για απόκτηση ικανοτήτων και
δεξιοτήτων έτσι ώστε να µπορούν να γνωρίζουν µεθόδους χρήσης τους στη
διδασκαλία (Simpson & Payne 1999, Lang 2000, Yelland, Grieshaber & Stokes
2000).
Ενδεικτικά αναφέρουµε ένα πρόγραµµα, που αναπτύχθηκε στη Σκωτία
και περιλάµβανε 10 σχολεία διαφορετικών περιοχών, µε στόχο την ενθάρρυνση των δασκάλων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ) να αποκτήσουν
ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση των ΤΠΕ και ταυτόχρονα να
ανανεώσουν και να κατανοήσουν το εννοιολογικό πλαίσιο του διδακτικού
αντικειµένου και να βελτιώσουν τις στρατηγικές διδασκαλίας και εκµάθησης.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως το πρόγραµµα αυτό ενθάρρυνε τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ στη διδασκαλία και επηρέασε το παιδαγωγικό περιεχόµενο της
γνώσης. Οι δάσκαλοι είχαν συµµετάσχει σε σύνθετες, διανοητικές και πρακτικές δραστηριότητες, που επηρέασαν την πρακτική τους στην τάξη, καθιστώντας τους ικανούς να εκπαιδεύσουν τους µαθητές τους αποτελεσµατικότερα
(Rodrigues at al 2003).
Αλλά και στον ελληνικό ερευνητικό χώρο, σε έρευνα που έγινε σε δύο τµήµατα µαθητών Α΄ τάξης Γυµνασίου οδήγησε τους ερευνητές µεταξύ των άλλων
και στη διαπίστωση ότι ένα τέτοιο εγχείρηµα – καλύτερη δυνατή κατανόηση
των γεωµετρικών εννοιών- απαιτεί κατάλληλα επιµορφωµένους εκπαιδευτικούς τόσο στη χρησιµοποίηση λογισµικού για τη διδασκαλία του µαθήµατος
της Γεωµετρίας, όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. (Ζαράνης & Ντζιαχρήστος
2002).
Επίσης σε έρευνα που έγινε (Κορδάκη 2003) στο πλαίσιο επιµόρφωσης 45
καθηγητών των Μαθηµατικών από 15 Γυµνάσια και 15 Λύκεια του νοµού Μεσ-
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σηνίας, στους οποίους έγινε επίδειξη βασικών δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισµικού Cabri – Geometry II µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα,
οι παραπάνω εκπαιδευτικοί έθεσαν µια σειρά από θέµατα όπως: την αναγκαιότητα δηµιουργίας κατάλληλης υποδοµής σε κάθε σχολείο της χώρας µε τη
δηµιουργία εργαστηρίου υπολογιστών, την επάρκεια του διδακτικού χρόνου,
την ανασφάλειά τους σε σχέση µε το εργαλείο, την αλλαγή του ρόλου τους,
την πολλή προετοιµασία που χρειάζεται το εργαλείο. Επίσης στην παραπάνω
έρευνα φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ενθάρρυνση και στήριξη για
να πραγµατοποιήσουν αλλαγές στη διδασκαλία και τη µάθηση µε τη χρήση
των ΤΠΕ.
Επιπλέον δε σε έρευνα της ίδιας ερευνήτριας (Κορδάκη 2004), σε επιµορφωτικό σεµινάριο 25 ωρών µε 15 εκπαιδευτικούς της Α/θµιας εκπαίδευσης
(ΠΕΚ), παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του εκπαιδευτικού λογισµικού Cabri
- Geometry II µέσα από δραστηριότητες τις οποίες και οι ίδιοι πραγµατοποιούσαν σε υπολογιστές. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θµιας εκπαίδευσης εξέφρασαν και αυτοί, όπως και οι εκπαιδευτικοί της Β/θµιας εκπαίδευσης, σε µεγάλο
βαθµό παρόµοιους προβληµατισµούς και δυσκολίες που αφορούσαν στην: α)
έλλειψη της απαραίτητης υποδοµής, β) έλλειψη έτοιµων δραστηριοτήτων, γ)
δυσκολία διαχείρισης µιας τάξης εργαστηρίου, δ) αναγκαιότητα επιµόρφωσής
τους στις Νέες Τεχνολογίες, ε) στην ύπαρξη προσωπικού υπολογιστή.
Αλλά η διεθνής έρευνα των τελευταίων χρόνων υποστηρίζει ότι η επίτευξη
µιας αποτελεσµατικής διδασκαλίας έγκειται στη γνώση του διδακτικού αντικειµένου και της διδακτικής του. (Shulman 1986, Twiselton 2000, Jegede &
Taplin 2000, Bray 2004, Parker 2004, Rowland 2004).
Συγκεκριµένα ο Shulman (1986) ασχολήθηκε µε την εννοιολογική ανάλυση
της γνώσης των δασκάλων και προσδιόρισε τρεις κατηγορίες: α) τη γνώση του
επιστηµονικού αντικειµένου (Subject Matter Knowledge), β) το παιδαγωγικό
περιεχόµενο της γνώσης (Pedagogical Content Knowledge) και γ) τη γνώση
του προγράµµατος σπουδών (Curricular Knowledge), εστιάζοντας στη γνώση
περιεχοµένου.
Νεότερες έρευνες (Margerum-Lays & Marx 2003, παράθεµα στο Angeli &
Valanides 2005, Rowland 2004, Αγγελή & Βαλανίδης 2004, Angeli & Valanides
2005) επεκτείνουν και εµπλουτίζουν το εννοιολογικό πλαίσιο που έθεσε ο
Schulman (1986).
Συγκεκριµένα ο Tim Rowland (2004), στις έρευνές του στο πανεπιστήµιο
του Cambridge, ανέπτυξε ένα εµπειρικό-εννοιολογικό πλαίσιο για την εκπαίδευση υποψηφίων δασκάλων στα Μαθηµατικά. Το πλαίσιο αυτό καθορίζεται από τέσσερεις συνιστώσες τη θεµελίωση (foundation), τη µετάδοση
(transformation), τη σύνδεση (connection) και τη συνιστώσα του απρόοπτου
– απρόβλεπτου (contingency).
Επίσης τελευταίες έρευνες των Αγγελή & Βαλανίδης 2004, Angeli
& Valanides 2005) συνέδεσαν το παιδαγωγικό περιεχόµενο της γνώσης
(Pedagogical Content Knowledge _ PCK) του Shulman µε τις Τεχνολογίες των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.ΗΥ.Π.Ε.)
(ICT-related pedagogical content knowledge) και την όρισαν ως εξής: α) Επιλογή κατάλληλων θεµατικών πεδίων για τη διδασκαλία τους µε ενσωµάτωση
ή αξιοποίηση των Τ.ΗΥ.Π.Ε., β) Ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε τη χρήση των
Τ.ΗΥ.Π.Ε. και γ) Στρατηγικές ενιαιοποίησης των µαθησιακών δραστηριοτήτων µε αξιοποίηση των Τ.ΗΥ.Π.Ε. µε τις άλλες διδακτικές-µαθησιακές δρά-
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σεις, ώστε να υλοποιούνται τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα.
Από τα παραπάνω γίνεται προφανής η ανάγκη επιστηµονικής – εµπειρικής
έρευνας για την ενσωµάτωση των ελληνικών κρατικών Cd-Rom των Μαθηµατικών στο ∆ηµοτικό σχολείο, µία σύντοµη περιγραφής της οποίας έπεται.
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Στην πρώτη φάση της πιλοτικής ερευνάς µας συµµετείχαν 12 δάσκαλοι και
δασκάλες των Γ΄, ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των Πειραµατικών ∆ηµοτικών σχολείων Ρόδου Π∆ΣτΡ. Οι δάσκαλοι/ες αυτοί απάντησαν σε ερωτηµατολόγιο
επτά ερωτήσεων. Το ερωτηµατολόγιο παραδόθηκε ιδιοχείρως από τους ερευνητές, υπήρχε δε σ’ αυτό και συνοδευτική ενηµερωτική επιστολή (Cohen &
Manion 2000). Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ήταν όλες ανοικτού και
παρουσιάζονται παρακάτω:
α) Ποια είναι η σχέση σας µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές; β) Τους
χρησιµοποιείτε στο σπίτι ή στο σχολείο και τι είδους χρήση κάνετε; (π.χ. χρήση διαφόρων προγραµµάτων, διαδίκτυο), γ) Έχετε επιµορφωθεί στους υπολογιστές; Αν ναι, γράψτε πότε, πού, από ποιο φορέα, σε ποιο αντικείµενο-α
και ποια ήταν η διάρκεια αυτής της επιµόρφωσης, δ) Γράψτε µε λίγα λόγια
αν γνωρίζετε, τι είναι το λογισµικό και τι το εκπαιδευτικό λογισµικό, ε) Πώς
χρησιµοποιείτε ή πώς θα θέλατε να χρησιµοποιήσετε τους υπολογιστές στο
σχολείο ή στην τάξη σας; στ) Γνωρίζετε άλλες εκπαιδευτικές χρήσεις του υπολογιστή; Ποιες είναι αυτές; ζ) Με δεδοµένο ότι από τη σχολική χρονιά 2006-07
θα υπάρχει στα σχολεία όλης της χώρας εκπαιδευτικό λογισµικό ως υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία και τη µάθηση, γράψτε αν θέλετε να εµπλακείτε
σε διαδικασία εκµάθησης και χρήσης αυτών των λογισµικών και γιατί;
Σκοπός του ερωτηµατολογίου ήταν η διερεύνηση των σχέσεων και των
γνώσεων των δασκάλων των Π∆ΣτΡ για τους υπολογιστές.
Στην πρώτη φάση της πιλοτικής έρευνας από τους 12 δασκάλους/ες, φάνηκε ποικιλία στις σχέσεις τους µε τους υπολογιστές, από πολύ καλή έως καθόλου καλή, όπως επίσης και στη γνώση τους για τις εκπαιδευτικές χρήσεις
του υπολογιστή. Ακολούθως διαπιστώθηκε πως οι δάσκαλοι/ες, που δεν είχαν κανενός είδους επιµόρφωση, δεν γνώριζαν την έννοια του λογισµικού και
του εκπαιδευτικού λογισµικού. Τελικά στο σύνολό τους οι δάσκαλοι/ες των
Π∆ΣτΡ δήλωσαν µεγάλη επιθυµία να ασχοληθούν µε την ενσωµάτωση του
ΕΛ των Μαθηµατικών στη διδακτική τους πρακτική, ώστε να το χρησιµοποιήσουν είτε ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας είτε ως εργαλείο για κατανόηση, εξάσκηση και εµπέδωση µαθηµατικών εννοιών, όπως υποστήριξαν. Έτσι λοιπόν
στην υπό εξέλιξη κυρίως έρευνα µας, οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες
θα εκπροσωπούν όλες τις τάσεις των εκπαιδευτικών όσων αφορά τη σχέση
τους µε τις ΤΠΕ
Στη δεύτερη φάση της πιλοτικής έρευνας συµµετείχαν και οι 18 δάσκαλοι
όλων των τάξεων των Π∆ΣτΡ. Στη φάση αυτή έγινε από τους ερευνητές η παρουσίαση των ΕΛ των Μαθηµατικών στους δασκάλους των αντίστοιχων τάξεων. Οι ερευνητές κατέγραψαν όλους τους προβληµατισµούς και τις απόψεις
των δασκάλων όπως αυτές εκφράστηκαν κατά την παρουσίαση των ΕΛ και
κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν. Ως πηγές δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι σηµειώσεις των ερευνητών που κρατήθηκαν καθ’
όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής.
Οι δάσκαλοι στη φάση αυτή εκτός του αρχικού ενθουσιασµού για την
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ύπαρξη ΕΛ, έθεσαν τα ζητήµατα – προβληµατισµούς, όπως: α) την έλλειψη
υποδοµής σε εργαστήριο υπολογιστών αλλά και σε υπολογιστές που είναι
απαραίτητο να υπάρχουν σε κάθε αίθουσα, επίσης β) εξέφρασαν την αναγκαιότητα της επιµόρφωσής τους στο ΕΛ και αναρωτήθηκαν «Τι θα γίνει το Σεπτέµβριο που θα έχουµε τα νέα βιβλία και ΕΛ µαζί;», γ) τη µεγάλη αγωνία τους
για την ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου «Πότε θα χρησιµοποιώ το ΕΛ και
πώς θα µου φτάνει ο χρόνος να χρησιµοποιώ το ΕΛ µαζί µε τις δραστηριότητες
του βιβλίου;», δ) έθεσαν ως προϋπόθεση την ύπαρξη αρκετού χρόνου για την
προετοιµασία της διδασκαλίας τους και µε τη χρήση του ΕΛ «να δούµε ποιες
έννοιες των Μαθηµατικών µπορούν να διδαχθούν καλύτερα και µε τη χρήση
του ΕΛ», ε) την ανασφάλειά τους από τη συνεχόµενη και ραγδαία ανάπτυξη
των Νέων Τεχνολογιών σε σχέση µε τον επαγγελµατικό τους ρόλο, στ) τον
προβληµατισµό τους για τις αλλαγές που ενδεχοµένως να επέλθουν στις διδακτικές τους πρακτικές και στις µεθόδους διδασκαλίας µε τη ένταξη του ΕΛ
στη διαδικασία της µάθησης και τέλος ζ) αναφέρθηκαν στο ενδεχόµενο δηµιουργίας εκπαιδευτικών ανισοτήτων, που θα προκύψουν µεταξύ των µαθητών
που θα διδαχθούν Μαθηµατικά µε τη χρήση ΕΛ και αυτών που θα διδαχθούν
µόνο µε τα παραδοσιακά µέσα.
Στις επόµενες φάσεις της έρευνας, που αφορά όπως προαναφέραµε στην
ένταξη του ΕΛ των Μαθηµατικών στη διαδικασία της µάθησης και της διδακτικής πρακτικής από δασκάλους/ες, θα διερευνηθούν τα παρακάτω γενικά
ερωτήµατα:
α) Με ποιες διαδικασίες οι δάσκαλοι εντάσσουν το ΕΛ των Μαθηµατικών
στη διδακτική τους πρακτική και β) Ποιες είναι οι επιδράσεις των παραπάνω
διαδικασιών ένταξης του ΕΛ των Μαθηµατικών στην επίδοση των µαθητών/
τριών.
Η διερεύνηση αυτή θα γίνει µε φύλλα εργασίας, στα οποία οι δάσκαλοι/ες
θα περιγράφουν τον τρόπο ενσωµάτωσης του ΕΛ σε συγκεκριµένες διδακτικές ενότητες τις οποίες οι ίδιοι θα επιλέξουν. Συγκεκριµένα θα περιγράψουν,
θα παραπέµψουν σε αντίστοιχη θεωρία µάθησης που γνωρίζουν και θα δικαιολογήσουν µε ακρίβεια τη µέθοδο ενσωµάτωσης του ΕΛ. Ακολούθως αυτά τα
διδακτικά σενάρια που θα προκύψουν, θα δοκιµαστούν στους µαθητές από
τους ίδιους τους δασκάλους/ες και τους ερευνητές και παράλληλα µε τη βιντεοσκόπηση που θα γίνεται θα ερευνάται η επίδρασή τους στους µαθητές και θα
αναδιαµορφώνονται τα ερευνητικά ερωτήµατα σε συνεχή κυκλική διαδικασία.
(Cohen & Manion 2000, Glasser & Strauss 1967, Cobb at al 2003, Design-Based
Research Collective 2003).
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