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Περίληψη

Tα τελευταία χρόνια στην παιδαγωγική γνώση του περιεχοµένου των
Μαθηµατικών (pedagogical content knowledge), η οποία συνδέει το
περιεχόµενο µε την παιδαγωγική και αποτελεί προσωπική δηµιουργία του
κάθε εκπαιδευτικού και ειδική µορφή επαγγελµατικής ανάπτυξης, έρχεται
να προστεθεί η τεχνολογία. Έτσι, προκύπτει ένα νέο πλαίσιο που καλείται
τεχνολογική παιδαγωγική γνώση του περιεχοµένου (technological
pedagogical content knowledge). Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο
σχεδιασµός και µερικά από τα αποτελέσµατα δύο ερευνών για την
επιµόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και για την αρχική
εκπαίδευση φοιτητών/τριών παιδαγωγικών τµηµάτων δηµοτικής
εκπαίδευσης στην παιδαγωγική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισµικών
των Μαθηµατικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου µέσω της δηµιουργίας
εκπαιδευτικών σεναρίων µε στόχο την ανάπτυξη της τεχνολογικής
παιδαγωγικής γνώσης του περιεχοµένου των συµµετεχόντων.
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Abstract

Pedagogical content knowledge (PCK) of mathematics, which link content
and pedagogy and is a personal creation of each teacher and a special form
of professional development, has extended with technology. As a result a
new framework has appeared which is called Technological Pedagogical
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Content Knowledge (TPCK). This paper presents the design and some of
the results of two researches on the training of in-service primary teachers
and the initial training of pre-service primary teachers from the Department
of Primary Education so as to integrate educational software and
mathematical scenarios in their teaching approach and develop TPCK.
1. Εισαγωγή

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που επιχειρήθηκε στην Ελλάδα το 2003,
οδήγησε στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών
(∆ΕΠΠΣ), το οποίο εφαρµόσθηκε από το 2006 στην υποχρεωτική
εκπαίδευση. Ένας από τους γενικούς σκοπούς του ∆ΕΠΠΣ είναι «η
καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόµου για κριτική προσέγγιση των νέων
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας» (Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, 2003). Με σκοπό την εφαρµογή του ∆ΕΠΠΣ, το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι) ανέπτυξε νέα σχολικά εγχειρίδια και
παρήγαγε εκπαιδευτικά λογισµικά που συνοδεύουν τα σχολικά εγχειρίδια.
Για τη διδασκαλία των µαθηµατικών στο ∆ηµοτικό έχουν παραχθεί τρία
εκπαιδευτικά λογισµικά (ένα για κάθε δύο τάξεις). Αυτά δεν αποτελούν
απλώς ένα λογισµικό για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών, αλλά ένα
υποστηρικτικό, συνοδευτικό υλικό που δηµιουργήθηκε για να συµπληρώνει
και να αξιοποιείται παράλληλα µε τα βιβλία των Μαθηµατικών του
∆ηµοτικού σχολείου. Για το Γυµνάσιο δεν δηµιουργήθηκε υποστηρικτικό,
συνοδευτικό λογισµικό, αλλά προτάθηκε η χρήση συγκεκριµένων
λογισµικών ανοικτού κώδικα (π.χ. DrGeo, Kturtle, KmPlot, Graph κ.α.) και
άλλων λογισµικών (π.χ. Function Probe, The Geometer's Sketchpad κ.α.).
Παρά την πολιτική θέληση και τις επενδύσεις που έγιναν για τεχνολογικό
εξοπλισµό και εκπαίδευση (επιµόρφωση Α και Β επιπέδου) ο βαθµός
αξιοποίησης και ενσωµάτωσης των τεχνολογικών εργαλείων στα σχολεία
µε σκοπό τη διδασκαλία και τη µάθηση παραµένει ακόµη χαµηλός
(Chionidou-Moskofoglou et al., 2007). Εποµένως, µία από τις προκλήσεις
που καλούνται να αντιµετωπίσουν τα τριτοβάθµια τµήµατα που είναι
συναφή µε την εκπαίδευση είναι να προετοιµάσουν τους απόφοιτους έτσι
ώστε να διαθέτουν τον απαραίτητο συνδυασµό δεξιοτήτων και
παιδαγωγικής γνώσης που θα τους κάνει ικανούς/ες να χρησιµοποιήσουν τα
τεχνολογικά εργαλεία και να µπορούν να προσαρµόζονται σε νέες
τεχνολογίες που θα εµφανιστούν στο µέλλον (Gill & Dalgarno, 2008).
Έτσι, η ενσωµάτωση των εκπαιδευτικών λογισµικών τόσο από τους εν
ενεργεία εκπαιδευτικούς όσο και από τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς
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αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα ώστε να καθιερωθεί η χρήση των
τεχνολογικών εργαλείων και να βελτιωθούν οι διδακτικές πρακτικές. Η
παρούσα εργασία παρουσιάζει τις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε φοιτητές παιδαγωγικών
τµηµάτων δηµοτικής εκπαίδευσης και αναδεικνύει πιθανούς τρόπους ώστε
να διευκολυνθεί η καθιέρωση της χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων.
2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η χρήση τεχνολογικών εργαλείων σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αποτελεί µία σηµαντική
πτυχή των αναλυτικών 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, Oliveira & Varandas, 2002).
Στη χώρα µας, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αύξηση των
εκπαιδευτικών που αξιοποιούν τα τεχνολογικά εργαλεία για να
προετοιµάζουν και να παράγουν υλικό για τα µαθήµατά τους (Jimoyiannis
& Komis, 2007), ενώ παραµένει χαµηλό το ποσοστό αυτών που τα
χρησιµοποιούν στις δύο άλλες κατευθύνσεις. Η χαµηλή εξοικείωση για
αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων στις άλλες δύο κατευθύνσεις,
απαιτεί παρέµβαση τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους
προπτυχιακούς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε συναφή µε την
εκπαίδευση τµήµατα (Kelly & McAnear, 2002, AMTE, 2006).
Έτσι, το ερευνητικό ενδιαφέρον διεθνώς έχει εστιαστεί στους τρόπους
ένταξης και ενσωµάτωσης των τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία,
αφού οι γνώσεις των εκπαιδευτικών για την τεχνολογία αποτελούν ένα πολύ
σηµαντικό στοιχείο, αλλά δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητες και
ασυσχέτιστες µε το πλαίσιο της διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τους Koehler και
Mishra, (2008, σ. 11) «η καρδιά της καλής διδασκαλίας µε τη χρήση της
τεχνολογίας περιλαµβάνει τρία ουσιαστικά στοιχεία: το περιεχόµενο (ύλη
διδασκαλίας), την παιδαγωγική και την τεχνολογία». Τα τρία παραπάνω
στοιχεία αποτελούν την ουσία του µοντέλου «Τεχνολογική Παιδαγωγική
γνώση του Περιεχοµένου» (ΤΠΓΠ, Technological Pedagogical Content
Knowledge, TPCK), το οποίο αποτελεί προέκταση του πλαισίου της
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Παιδαγωγικής γνώσης του Περιεχοµένου (ΠΓΠ, Pedagogical Content
Knowledge, PCK) που ανέπτυξε ο Shulman (1986). Το µοντέλο TPCK είναι
η σύνδεση µεταξύ της χρήσης της τεχνολογίας ως αποδοτικού εργαλείου
και της χρήσης της τεχνολογίας µε συγκεκριµένη διδακτική στρατηγική ως
παιδαγωγικό εργαλείο (Niess, 2005; Angeli & Valanides, 2009; Cavin,
2007). Οι Mishra και Koehler (2006) έχουν αναπαραστήσει το TPCK µε τη
χρήση ενός διαγράµµατος Venn (Εικόνα 1), όπου κάθε κύκλος αναπαριστά
ένα στοιχείο γνώσης (Παιδαγωγική, Περιεχόµενο και Τεχνολογία). Εκτός
από τους τρία βασικά στοιχεία, οι σχέσεις µεταξύ κάθε ζεύγους
περιγράφονται ως Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχοµένου (Pedagogical
Content Knowledge, PCK), Τεχνολογική Γνώση του Περιεχοµένου
(Technological Content Knowledge, TCK) και Τεχνολογική Παιδαγωγική
Γνώση (Technological Pedagogical Knowledge, TPK), ενώ η
αλληλεπικαλυπτόµενη περιοχή των τριών κύκλων αναπαριστά το TPCK.

Εικόνα 1. Το διάγραµµα του TPCK
Σύµφωνα µε τους Mishra και Koehler, (2006, p. 1029) το TPCK είναι «η
βάση της καλής διδασκαλίας µε την τεχνολογία ... 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 από τα 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». Λαµβάνοντας υπόψη το
παραπάνω πλαίσιο, στην εργασία θα αναφερθούµε σε δύο έρευνες που
έχουµε διενεργήσει. Στόχος των ερευνών ήταν η παρακολούθηση και η
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καταγραφή των διαδικασιών ανάπτυξης της Τεχνολογικής γνώσης, της
Παιδαγωγικής γνώσης και της γνώσης του Περιεχοµένου στα Μαθηµατικά
εν ενεργεία εκπαιδευτικών και προπτυχιακών φοιτητών/τριών ΠΤ∆Ε, µέσω
της χρήσης των εκπαιδευτικών λογισµικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
στα Μαθηµατικά (ΕΛΠΙΜ) και της δηµιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων.
Στις έρευνες δόθηκε έµφαση στις συνδέσεις, στις συσχετίσεις, στη
διαθεσιµότητα και στα εµπόδια ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου TPCK.
4. Οι έρευνες
Οι δύο έρευνες διεξήχθησαν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
και φοιτητές/τριες ΠΤ∆Ε. Στις επόµενες παραγράφους θα αναπτυχθεί ο
σχεδιασµός των ερευνών και θα παρουσιασθούν ορισµένα αποτελέσµατα.
4.1. Η έρευνα σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς
Η έρευνα µας έγινε σε δύο συστεγαζόµενα δηµόσια ∆ηµοτικά σχολεία της
ευρύτερης περιοχής των Αθηνών και επεδίωξε µέσα από ένα πρόγραµµα
ενδοσχολικής επιµόρφωσης έντεκα εκπαιδευτικών όλων των τάξεων, να
τους ενθαρρύνει να εντάξουν τα ΕΛΠΙΜ στη διδασκαλία τους. Μέσω της
έρευνας διερευνήθηκαν µεταξύ άλλων και τρόποι µε τους οποίους οι
εκπαιδευτικοί ενέταξαν την τεχνολογία (εκπαιδευτικά λογισµικά των
Μαθηµατικών) στη διδασκαλία τους.
Ως µεθοδολογία επιλέχθηκε το νατουραλιστικό παράδειγµα, ποιοτική
έρευνα δράσης. Τα δεδοµένα συνελέγησαν µε ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις,
σχέδια µαθήµατος, διευρυµένα σχέδια µαθήµατος, εκπαιδευτικά σενάρια
και ηµερολόγιο καταγραφής παρατηρήσεων από τον ερευνητή και η
ανάλυσή τους έγινε µε τη θεµελιωµένη θεωρία (grounded theory).
Η ενδοσχολική επιµόρφωση χωρίστηκε στα ακόλουθα στάδια:
1. Ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για το επιµορφωτικό-ερευνητικό
πρόγραµµα και κατάθεση δηλώσεων συµµετοχής τους. ∆ιάγνωση των
γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα θέµατα της έρευνας µε
αρχικές ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις.
2. Σχεδιασµός από τους ερευνητές του προγράµµατος της ενδοσχολικής
επιµόρφωσης για την υλοποίηση των µαθηµάτων.
3. ∆ηµιουργία από τους εκπαιδευτικούς σχεδίων µαθηµάτων για τη
διδασκαλία ενός µαθήµατος των Μαθηµατικών της τάξης τους.
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4. Ενασχόληση των εκπαιδευτικών µε το ∆ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ των
Μαθηµατικών και της Πληροφορικής του ∆ηµοτικού σχολείου.
Παρουσίαση και εκµάθηση των ΕΛΠΙΜ από εκπαιδευτικούς.
5. Εκµάθηση συγκεκριµένων µικρόκοσµων των ΕΛΠΙΜ από τους
µαθητές.
6. ∆ηµιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων (ΕΣ) από τους εκπαιδευτικούς.
7. Αναστοχασµός επί της δηµιουργίας των ΕΣ και βελτίωσή τους.
8. Υλοποίηση-διδασκαλία των ΕΣ από τους εκπαιδευτικούς στις τάξεις
τους.
9. Πραγµατοποίηση τελικών ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων.
4.2. Αποτελέσµατα της έρευνας σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς
Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας φάνηκε ότι βελτίωσαν την Παιδαγωγική
Γνώση του Περιεχοµένου τροποποιώντας σηµαντικά τις διδακτικές τους
πρακτικές και ενσωµάτωσαν τις πτυχές του γνωστικού αντικειµένου της
Πληροφορικής (ΤΠΕ, ΕΛΠΙΜ) στη διδασκαλία των Μαθηµατικών.
Ενδεικτικά αναφέρουµε, ότι ενέταξαν το εκπαιδευτικό λογισµικό ως:
α) ∆ιευκολυντικό µέσο: «Μαζέψανε στοιχεία … τα δώσανε στο κοµπιούτερ
τόσο απλά και τόσο εύκολα δίνοντας µετά βέβαια µε τη σειρά του το
κοµπιούτερ έτοιµα τα ραβδογράµµατα, έτοιµους τους πίνακες, είχαν µπροστά
τους µια ολοκληρωµένη εικόνα αυτών που είχαν κάνει πολύ εύκολα και πολύ
γρήγορα», Καλυψώ, «εδώ θα ’θελα να προσθέσω, ότι µπαίνοντας και το
λογισµικό, µε λιγότερες ασκήσεις µπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό το
θέµα µε το οποίο ασχολούµαστε», ∆αίδαλος και «Με τον υπολογιστή η
δουλειά γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα», Νέστορας.
β) Υποστηρικτικό µέσο για τη διαθεµατικότητα: «Ο συνδυασµός των
τεχνολογικών εργαλείων (διαδίκτυο λογισµικό) οδηγούν στη διαπίστωση ότι
τα Μαθηµατικά και η Γεωγραφία µπορούν να συνδυαστούν», Άλκηστη, και
γ) το εξέλαβαν ως κίνητρο στη διδασκαλία και τη µάθηση των
µαθητών/τριών τους: «Η χρήση του υπολογιστή δηµιουργεί κίνητρα µάθησης,
γιατί είναι πιο κοντά στις εµπειρίες των παιδιών», Κίµωνας, «είναι ένα
εφόδιο επιπλέον για το δάσκαλο, µπορεί να τον βοηθήσει δηλαδή να κάνει
περισσότερα πράγµατα η … να οργανώσει τη διδασκαλία…», Κλεοπάτρα.
4.3. Η έρευνα σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 25 (16 φοιτήτριες και 9 φοιτητές)
προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του ΠΤ∆Ε. Χρησιµοποιήθηκε η προσέγγιση
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της «µάθησης της τεχνολογίας µέσω σχεδιασµού (learning technology by
design)», που προτείνουν οι Mishra & Koehler (2006) βασισµένη στο
πειραµατικό σχεδιασµό (Cobb κ. συν., 2003, Kelly, 2003). Έτσι, η
ερευνητική διαδικασία µε σκοπό α) την ανάπτυξη και παρακολούθηση του
ΤΠΓΠ και β) τη µάθηση της τεχνολογίας µέσω του σχεδιασµού µε τη χρήση
των ΕΣ και των ΕΛΠΙΜ, πραγµατοποιείται µε διττό σκοπό: α) Να
συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα και σαφέστερα ερευνητικά
στοιχεία και β) να αποκοµίσουν οι εκπαιδευόµενοι όσο το δυνατόν
περισσότερα µαθησιακά οφέλη (Κυνηγός, 2006).
Οι φοιτητές εργάστηκαν και εκπαιδεύτηκαν µέσα σε ένα πλούσιο
τεχνολογικά περιβάλλον που περιελάµβανε: το δικτυακό τόπο του
τµήµατος, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του µαθήµατος, την πλατφόρµα
Moodle ως πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης του µαθήµατος, χώρο
συζήτησης (forum), ιστολόγιο (blog), κινητά τηλέφωνα για επικοινωνία
µέσω σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (sms). Ταυτόχρονα σε όλα τα
µαθήµατα η διδασκαλία διενεργούταν µε κατάλληλες στρατηγικές που
ενσωµάτωναν τη χρήση διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων. Η έρευνα
χωρίστηκε στις ακόλουθες φάσεις:
1. Τρεις φορές (πριν την έναρξη του πρώτου µαθήµατος, κατά τη διάρκεια
των µαθηµάτων και µία µετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων)
συγκεντρώθηκαν ποσοτικά δεδοµένα για τον ιδιαίτερο τρόπο (στυλ)
µάθησης των φοιτητών/τριών (Felder & Silverman, 1988), τη στάση
τους και την αυτεπάρκειά τους απέναντι στις ΤΠΕ (Roussos, 2007,
Κασσωτάκη & Ρούσσος, 2006), τα εκπαιδευτικά λογισµικά και την
αυτεπάρκειά τους απέναντι στα Μαθηµατικά σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ.
2. Σε κάθε µάθηµα, οι φοιτητές/τριες εργάζονταν βάσει ενός φύλλου
εργασίας σε θέµατα γεωµετρίας, στο χαρτί και στα ΕΛΠΙΜ. Η
διδασκαλία ήταν περιορισµένη στη διερεύνηση θεµάτων Γεωµετρίας.
Στο τέλος κάθε µαθήµατος οι φοιτητές/τριες συµπλήρωναν ηλεκτρονικά
ένα φύλλο ανατροφοδότησης εστιασµένο στην ανάπτυξη της ΤΠΓΠ.
3. Η πρώτη εργασία που δόθηκε στους φοιτήτριες/τες τους ζητούσε να
εντοπίσουν τα θέµατα γεωµετρίας που σχετίζονται µε τα γεωµετρικά
σχήµατα και τα στερεά από τα βιβλία της πέµπτης και έκτης δηµοτικού
και του γυµνασίου και να εργαστούν µε 2 δραστηριότητες, 2 ασκήσεις
και 2 προβλήµατα της επιλογής τους (από τις ενότητες αυτές) µε τη
χρήση των ΕΛΠΙΜ. Επιπλέον, και χωρίς καµία υποστήριξη τους
ζητήθηκε να δηµιουργήσουν ένα σχέδιο µαθήµατος για τη διδασκαλία
του κεφαλαίου Εµβαδόν παραλληλογράµµου ή Όγκος ορθογωνίου
παραλληλεπιπέδου από τα Μαθηµατικά της έκτης δηµοτικού.
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4. Πραγµατοποιήθηκε µάθηµα µε τη χρήση εκπαιδευτικού σεναρίου (ΕΣ)
και σε ένα µάθηµα συζητήθηκαν θεωρητικά τα εκπαιδευτικά σενάρια.
Στη συνέχεια, δόθηκε η δεύτερη εργασία όπου τους ζητήθηκε να
αναλάβουν να δηµιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό σενάριο. Το
ΕΣ που δηµιούργησαν εστιάστηκε στο κεφάλαιο που είχαν επιλέξει να
κάνουν σχέδιο µαθήµατος και το παρουσίασαν στους συµφοιτητές τους.
Οι τελευταίοι, ανατροφοδότησαν και αξιολόγησαν το ΕΣ και ο κάθε
δηµιουργός λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια, επανήλθε µετά από δύο
εβδοµάδες και παρουσίασε εκ νέου τη βελτιωµένη πρότασή του, η οποία
ήταν και η τρίτη εργασία τους. Από τους φοιτητές ζητήθηκε στη
συνέχεια σε κατάλληλο φύλλο να αξιολογήσουν το δικό τους σενάριο.
5. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης 3 και µετά την ολοκλήρωση της
φάσης 4, πραγµατοποιήθηκαν και ελήφθησαν ηµιδοµηµένες
συνεντεύξεις (δύο φορές).
6. Στη συνέχεια δόθηκε στους φοιτητές η τέταρτη εργασία, όπου κλήθηκαν
να δηµιουργήσουν ένα νέο εκπαιδευτικό σενάριο για τις ίδιες έννοιες
που είχαν ήδη δηµιουργήσει εκπαιδευτικό σενάριο στην 4η φάση, το
οποίο όµως θα απευθυνόταν σε µαθητές της Β΄ Γυµνασίου.
7. Πραγµατοποιήθηκε έρευνα ικανοποίησης, µε τη µέθοδο MUSA.
8. Στην τελευταία συνάντηση πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση των
γνώσεων των φοιτητών/τριών ως προς το γνωστικό αντικείµενο τόσο
στο χαρτί όσο και στη χρήση των ΕΛΠΙΜ.
4.4. Αποτελέσµατα της έρευνας σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες
Από την ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων αναδεικνύεται: α) Πολύ
υψηλού επιπέδου ικανοποίηση από το πρόγραµµα εκπαίδευσης. Πιο
συγκεκριµένα, η συνολική ικανοποίηση αγγίζει το 98%, ενώ η ικανοποίηση
ανά κριτήριο κυµαίνεται µεταξύ 90% και 97%, µε το µικρότερο βαθµό
ικανοποίησης να λαµβάνει το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος. β) µη
στατιστικά σηµαντική βελτίωση της στάσης και της αυτεπάρκειας των
φοιτητών απέναντι στις ΤΠΕ και τα εκπαιδευτικά λογισµικά και στατιστικά
σηµαντική βελτίωση της αυτεπάρκειας στα Μαθηµατικά.
5. Επίλογος
Στην εργασία παρουσιάστηκε ο σχεδιασµός δύο ερευνών και µερικά
αποτελέσµατα που προέκυψαν από αυτές. Αναδεικνύεται ότι ένα
µαθησιακό περιβάλλον, πλούσιο σε τεχνολογικά εργαλεία, το οποίο
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προετοιµάζει τους εκπαιδευόµενους να σχεδιάζουν και να χρησιµοποιούν
αυθεντικά εκπαιδευτικά σενάρια µε τη χρήση των εγκεκριµένων
εκπαιδευτικών λογισµικών προσφέρει και δηµιουργεί τις απαραίτητες
συνδέσεις µεταξύ της Τεχνολογίας, της Παιδαγωγικής και των
Μαθηµατικών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η Τεχνολογική, Παιδαγωγική γνώση
του περιεχοµένου των Μαθηµατικών των εκπαιδευτικών και των
φοιτητών/τριών.
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