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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας στα Μαθηµατικά –τεχνολογική παιδαγωγική γνώση του
περιεχοµένου (TPACK, technological pedagogical content knowledge, Mishra & Koheler, 2006)– αναπτύσσει
ένα νέο πλαίσιο γνώσεων και αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών. Το παραπάνω πλαίσιο θα παρουσιαστεί σε
εργαστηριακή µορφή και θα συζητηθεί το περιεχόµενο, η παιδαγωγική και τα τεχνολογικά εργαλεία που µπορούν
να αξιοποιηθούν κατά την διδασκαλία των Μαθηµατικών στην πρωτοβάθµια και στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχοµένου, TPACK, Μαθηµατικά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ενσωµάτωση των τεχνολογικών εργαλείων στην διδασκαλία και η παιδαγωγική αξιοποίηση
των τεχνολογικών εργαλείων έχει οδηγήσει στον επαναπροσδιορισµό των γνώσεων των
εκπαιδευτικών. Έτσι, ενώ στο παρελθόν οι ερευνητές αναδείκνυαν ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να
έχουν γνώση του γνωστικού αντικειµένου (περιεχοµένου) που καλούνται να διδάξουν καθώς και
παιδαγωγικές γνώσεις (παιδαγωγική) ώστε να προσεγγίζουν την διδασκαλία µε κατάλληλο τρόπο
(Shulman, 1986), τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι είναι απαραίτητη και η γνώση της τεχνολογίας
(Niess 2005; Mishra & Koheler, 2006). Τα τρία αυτά είδη γνώσης (περιεχόµενο, παιδαγωγική,
τεχνολογία) δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, αλλά συνυπάρχουν και συνδιαµορφώνουν την
διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειµένου µε την χρήση της τεχνολογίας, δηµιουργώντας την
Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχοµένου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η χρήση τεχνολογικών εργαλείων σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αποτελεί µία σηµαντική πτυχή των προγραµµάτων σπουδών (Polly et
al., 2010). Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να
αξιοποιηθούν: α) ως εκπαιδευτικό µέσο για την υποστήριξη της µάθησης των µαθητών/τριών, β) ως
εργαλείο για προσωπική χρήση, µε το οποίο ο εκπαιδευτικός προετοιµάζει και παράγει υλικό για τα
µαθήµατα, διαχειρίζεται ηλεκτρονικά διάφορες εργασίες και αναζητά πληροφορίες και υλικό, γ) ως
µέσο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας µε άλλους εκπαιδευτικούς και συνεργάτες (Da Ponte et al.,
2002). Ωστόσο, µελέτες έχουν αναδείξει ότι οι εκπαιδευτικοί σε µικρό ποσοστό αξιοποιούν τα
τεχνολογικά εργαλεία στην πρώτη και τρίτη κατεύθυνση (Kelly & McAnear, 2002, AMTE, 2006).
Έτσι, απαιτείται επιµορφωτική παρέµβαση τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους προπτυχιακούς
φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε συναφή µε την εκπαίδευση τµήµατα.
Οι Mishra και Koehler, (2006) υποστηρίζουν ότι η «καρδιά» της καλής διδασκαλίας µε τη χρήση
της τεχνολογίας περιλαµβάνει τρεις συνιστώσες: το περιεχόµενο (ύλη διδασκαλίας), την παιδαγωγική
και την τεχνολογία. Οι τρεις αυτές συνιστώσες συγκροτούν το πλαίσιο «Τεχνολογική Παιδαγωγική
Γνώση Περιεχοµένου» (ΤΠΓΠ, Technological Pedagogical Content Knowledge, TPACK), το οποίο
αποτελεί προέκταση του πλαισίου της Παιδαγωγικής γνώσης του Περιεχοµένου (Pedagogical Content
Knowledge) που ανέπτυξε ο Shulman (1986). Οι Mishra και Koehler (2006) παρουσιάζουν το πλαίσιο
TPACK µε τη χρήση ενός διαγράµµατος Venn (Σχήµα 1), όπου κάθε κύκλος αναπαριστά µία
συνιστώσα γνώσης δηλαδή του Περιεχοµένου, της Παιδαγωγικής και της Τεχνολογίας.
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Σχήµα 1. Το µοντέλο του TPACK (Koehler & Mishra, 2008, σ. 12)

Εκτός όµως από τις τρεις συνιστώσες, οι τοµές που δηµιουργούνται από κάθε δύο κύκλους
αναπαριστούν τρία ακόµα είδη γνώσης: α) την Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχοµένου (Pedagogical
Content Knowledge) δηλαδή τη γνώση που χρειάζεται να διαθέτει ο εκπαιδευτικός ώστε να
µετασχηµατίζει τη γνώση του αντικειµένου που διδάσκει για να διευκολύνει τη µάθηση των
µαθητών/τριών, β) την Τεχνολογική Γνώση Περιεχοµένου (Technological Content Knowledge),
δηλαδή την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει το περιεχόµενο που
πρόκειται να διδάξει ο εκπαιδευτικός, γ) την Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση (Technological
Pedagogical Knowledge) δηλαδή την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η διδασκαλία και η µάθηση
µεταβάλλονται όταν αξιοποιείται κάποιο τεχνολογικό εργαλείο από τον εκπαιδευτικό, ενώ δ) η τοµή
και των τριών κύκλων αναπαριστά την TPACK «...που απαιτεί την κατανόηση των αναπαραστάσεων
και των εννοιών όταν χρησιµοποιείται η τεχνολογία, παιδαγωγικές τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν µε
εποικοδοµητικό τρόπο για να συνεισφέρουν στη διδασκαλία..., γνώση για το τι κάνει κάποιες έννοιες
δύσκολες ή εύκολες, πώς η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει να αντιµετωπιστούν κάποια
προβλήµατα...,γνώση της προϋπάρχουσας γνώσης των µαθητών, επιστηµολογικές θεωρίες ...γνώση για
το πώς η τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να οικοδοµήσει στην υπάρχουσα γνώση και... ή να
ενδυναµώσει τις υπάρχουσες», (Mishra & Koehler, 2006, σ. 1029).

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Πλήθος ερευνών, έχουν πραγµατοποιηθεί για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών ώστε να
ενισχυθεί η µάθηση των µαθητών/τριών µε τη χρήση της τεχνολογίας τόσο στην Ελλάδα (Kynigos, et
al., 2009) όσο και διεθνώς (Drijvers et al., 2010). Ωστόσο, στην Ελλάδα είναι περιορισµένη η έρευνα
στην εκπαίδευση τόσο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Μαθηµατικά µε τη χρήση της τεχνολογίας
όσο και των φοιτητών που προετοιµάζονταν να γίνουν εκπαιδευτικοί και να διδάξουν µαθηµατικά
(Kynigos, 2009; Doukakis et al., 2010; Zibidis et al., 2011).
Ένα από τα βασικά ζητήµατα στο έργο του εκπαιδευτικού που πρόκειται να διδάξει µία
συγκεκριµένη ενότητα, είναι ο σχεδιασµός της διδασκαλίας, δηλαδή να επιλέξει µαθησιακούς
στόχους, να αποφασίσει για την παιδαγωγική προσέγγιση, να επιλέξει δραστηριότητες, να διαλέξει
την διαµορφωτική και τελική αξιολόγηση που θα πραγµατοποιήσει και να αποφασίσει ποια εργαλεία
θα χρησιµοποιήσει.
Στόχος του εκπαιδευτικού των Μαθηµατικών από τον παραπάνω σχεδιασµό είναι:
• να αναλογιστούν οι µαθητές/τριες, δηλαδή να εξετάσουν νέες ιδέες ή πληροφορίες που
θα λάβουν,
• να κάνουν πρακτική οι µαθητές/τριες,
• να ερµηνεύσουν οι µαθητές/τριες, ώστε να συνάγουν συµπεράσµατα και να εξηγήσουν
κάποιες µαθηµατικές έννοιες,
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να παράγουν οι µαθητές/τριες µαθηµατικές εργασίες, ώστε να εµπλακούν ενεργά στη
µελέτη των Μαθηµατικών,
• να εφαρµόσουν οι µαθητές/τριες τα Μαθηµατικά στον πραγµατικό κόσµο και να
συνδέσουν µαθηµατικές έννοιες µε φαινόµενα από την καθηµερινότητα,
• να αξιολογήσουν και να αυτοαξιολογηθούν οι µαθητές/τριες,
• να δηµιουργήσουν οι µαθητές/τριες αναδεικνύοντας προσπάθειες εφευρετικότητας,
έµπνευσης και ευρηµατικότητας (Grandgenett et al., 2009),
αξιοποιώντας τα διαθέσιµα τεχνολογικά εργαλεία.
Με την παραπάνω προσέγγιση, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να περάσουν από το στάδιο της χρήσης
των τεχνολογικών εργαλείων, στο στάδιο της ενσωµάτωσης τους στη διδακτική πράξη και στην
αξιοποίηση της τεχνολογίας µε σκοπό την καινοτοµία.
•

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το µοντέλο της τεχνολογικής παιδαγωγικής γνώσης περιεχοµένου, αποτελεί ένα ολοκληρωµένο
πλαίσιο που µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία νέων αναπαραστάσεων στους εκπαιδευτικούς ή/και
στην τροποποίηση κάποιων άλλων. Η υπάρχουσα έρευνα στην Ελλάδα και στην Κύπρο (Angeli &
Valanides 2009; Jimoyiannis, 2010, Τζαβάρα, A. & Κόµης, Β. 2010, Doukakis et al. 2010, Zibidis et
al. 2011), αναδεικνύει ότι το µοντέλο αποτελεί ένα ισχυρό µέσο που µπορεί να συνεισφέρει στην
ενσωµάτωση των τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία.
Σύµφωνα µε το παραπάνω πλαίσιο, οι συµµετέχοντες στο εργαστήριο εκπαιδευτικοί θα
εµπλακούν σε διαδικασίες σχεδιασµού της διδασκαλίας, επιλέγοντας είτε/και τεχνολογικά εργαλεία
είτε/και παιδαγωγικές προσεγγίσεις είτε/και περιεχόµενο µε στόχο να αναστοχαστούν και να
βελτιωθούν σε ζητήµατα διδασκαλίας και µάθησης των Μαθηµατικών.
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