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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία αυτή  πραγματεύεται τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Επικοινωνίας και την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα

στο μάθημα των μαθηματικών και δεν περιορίζεται στην στενή έννοια του όρου «οι

τρόποι αξιοποίησης του Υπολογιστή ως μέσου διδασκαλίας», αυτή που

χρησιμοποιούμε ή που θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε για διδασκαλία στην τάξη,

αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικό και πολιτικό, με ένα νέο ρόλο της

εκπαίδευσης στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν ένα τομέα

εφαρμογών ποικίλων επιστημονικών κατηγοριών, ο οποίος  παρουσίασε ραγδαία

ανάπτυξη, στα πλαίσια της γενικότερης τεχνολογικής  προόδου, της τελευταίας

εικοσαετίας. Η ειδικότερη µελέτη της ένταξης, και  ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στις

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής,  εξελίσσεται σε εξαιρετικά δημοφιλές πεδίο

ενδιαφέροντος, καθώς γίνεται η  αποτίμηση των θετικών αποτελεσμάτων των

εφαρμογών τους στην εκπαίδευση, την οικονομία και την κοινωνία (Eriksson 2003,

Μπούρας 2004).

Οι νέες τεχνολογίες, ιδίως η πληροφορική με το τεράστιο πλήθος των σύγχρονων

εφαρμογών, έχει σχεδόν ταυτισθεί με ό,τι χαρακτηρίζουμε ως ανάπτυξη. Κάθε χώρα

που προσβλέπει στην ανάπτυξη (οικονομική, τεχνολογική κ.λπ.) έχει κυριολεκτικά

«γαντζωθεί» από τις νέες τεχνολογίες: τις έχει εισαγάγει στην Εκπαίδευση, ενισχύει

την έρευνά τους, χρηματοδοτεί τις εφαρμογές τους, προωθεί με κάθε τρόπο ό,τι έχει

σχέση μ' αυτές, ιδιαίτερα με την τεχνολογία των Η/Υ. Η πραγματικότητα είναι μία:

χωρίς τις νέες τεχνολογίες, χωρίς την πληροφορική και τις ποικίλες εφαρμογές της

στην «κοινωνία των πληροφοριών» όπου ζούμε, στην κοινωνία ιδίως τού 21ου αιώνα,

δεν μπορεί να νοηθεί ανάπτυξη τής παιδείας.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύεται το πλαίσιο που διέπει την εισαγωγή και

αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην
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εκπαιδευτική διαδικασία σε γενικό επίπεδο, ενώ στη συνέχεια αναλύεται η ανάγκη

ενσωμάτωσης των εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη σύγχρονη διδακτική των

μαθηματικών. Αναφέρονται βασικά στοιχεία της διδακτικής των μαθηματικών στο

πλαίσιο της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών ώστε το μάθημα των

μαθηματικών να αποκτά πρόσθετη παιδαγωγική αξία.

Περιγράφονται οι λόγοι που καθιστούν χρήσιμη την ένταξη των νέων τεχνολογιών

στην διδασκαλία  των μαθηματικών και αναλύονται τα θετικά στοιχεία που

εμφανίζονται αλλά και κάποιες επιφυλάξεις που ενδεχομένως δημιουργούνται

σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Παρουσιάζεται η εφαρμογή

σύγχρονων διδακτικών μεθόδων υπό το πρίσμα της δυναμικής των νέων τεχνολογιών

στη μαθηματική εκπαιδευτική διαδικασία και η εξέλιξη της διδακτικής των

μαθηματικών με εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας.

Οι τρόποι αξιοποίησης του υπολογιστή σαν μέσο διδασκαλίας των φυσικών

επιστημών και συγκεκριμένα των μαθηματικών αποτελούν αντικείμενο έρευνας εδώ

και πολλά χρόνια. Δίνονται ορισμένα ιστορικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των

ηλεκτρονικών υπολογιστών και πως αυτό συνδεόταν πάντα και με τη χρήση του

υπολογιστή σαν μαθηματικό εργαλείο. Τα πολυμέσα, οι διαδραστικοί πίνακες και

διάφορες άλλες εκπαιδευτικές τεχνολογίες αποτελούν μερικά από τα σύγχρονα

ψηφιακά εργαλεία , τα οποία εκσυγχρονίζουν και ουσιαστικά μετασχηματίζουν το

εκπαιδευτικό μας σύστημα ώστε να ανταποκριθεί, όχι μόνο αυτό αλλά και οι μαθητές

και καθηγητές  στις απαιτήσεις της τεχνολογικά προηγμένης εποχής μας .

Παρουσιάζονται τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στην εκπαίδευση και

συγκεκριμένα στο μάθημα των μαθηματικών  το οποίο ( διαδίκτυο) αποτελεί ένα

πολύ ισχυρό ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του μαθητή που εκτός από

την πρόσβαση στην πληροφορία, ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη

δημιουργία κοινοτήτων και τη συνεργατική μάθηση.

Στο πεδίο των μαθηματικών έχουν αναπτυχθεί πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά τα

οποία ως εργαλεία αναπαράστασης και  έκφρασης μαθηματικών εννοιών αποτελούν

μία πρόσθετη παιδαγωγική αξία Επιπλέον εξετάζεται ο τρόπος  της αξιοποίησης των

Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη στο μάθημα των μαθηματικών και αναλύεται το πλαίσιο

αυτό το οποίο καθιστά  πλέον επιτακτική ανάγκη την ένταξη των ψηφιακών
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εργαλείων στο σύγχρονο σχολείο. Δίνονται μερικά παραδείγματα από διάφορα πεδία

των  μαθηματικών στα οποία γίνεται η εφαρμογή και αξιοποίηση των νέων

τεχνολογιών στη διδακτική πράξη και παρουσιάζονται τα αντίστοιχα μαθηματικά

λογισμικά τα οποία εφαρμόζονται στα διάφορα αντικείμενα των μαθηματικών.

Λέξεις Κλειδιά

Μαθηματικά , Νέες Τεχνολογίες , Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας

(ΤΠΕ),  Εκπαίδευση , Διδακτική των Μαθηματικών, Ψηφιακά εργαλεία , Διαδίκτυο,

Εκπαιδευτικά Λογισμικά.
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ΚΕΓΑΛΑΙΟ 1 : ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.1 Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στην

εκπαίδευση

Η σημερινή εποχή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η εποχή των Τεχνολογιών της

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η ραγδαία αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ

έχει ουσιαστικά επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής και έχει γίνει μέρος της

καθημερινότητάς µας. Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και σε

κάθε άλλη μορφή κοινωνικής δράσης και έκφρασης, παρατηρούμε μία περίοδο

θεμελιωδών αλλαγών με  τα νέα δεδομένα που επέβαλε η τεχνολογική επανάσταση.

Οι νέες ανακαλύψεις στον τομέα της επικοινωνίας και της πληροφόρησης

δημιούργησαν µμία καινούργια τάξη πραγμάτων και µμετάλλαξαν την μέχρι πρότινος

βιομηχανική κοινωνία σε µμία κοινωνία γνώσης , η οποία εξαρτά τις πιο καίριες

λειτουργίες για την ανάπτυξή της από το βαθιό που δύναται να εκμεταλλευτεί και να

αξιοποιήσει την πληροφορία (Αγγελόπουλος Η. κ.α., χ.η) . Με βάση τα δεδομένα

αυτά, η εκπαίδευση ως κοινωνική συνιστώσα οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις

και να αξιοποιεί τις προσφερόμενες ευκαιρίες µε στόχο την βελτίωση του

µμαθησιακού αποτελέσματος και την ποιοτική αναβάθμιση της διδακτικής πράξης

(∆ηµητρακοπούλου Α., χ.η).

Με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα το σύγχρονο σχολείο αναλαμβάνει νέες ευθύνες και

οφείλει να αναμορφώσει ριζικά την δομή του συστήματός του προκειμένου να γίνει

ελκυστικό στους µμαθητές και να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις. Οφείλει,

πλέον, να προετοιμάζει και να εφοδιάζει τους αυριανούς πολίτες όχι µόνο µε στείρες

γνώσεις προς απομνημόνευση, αλλά, πρωτίστως, µε δεξιότητες και ικανότητες που

θα τους καθιστούν ικανούς να διακρίνουν µμέσα από τον όγκο των πληροφοριών

εκείνα τα στοιχεία που θα διευκολύνουν την προσωπική τους ανάπτυξη και πρόοδο

(Morley and Chen, 1996). Και στην προσπάθεια αυτή βασικός καθοδηγητής είναι ο

εκπαιδευτικός, καθώς αποτελεί το μέσο δια του οποίου επιτυγχάνεται τελικά η ομαλή

ένταξη και συµµμετοχή των νέων στις διαδικασίες της κοινότητας (Neave G., 1998).
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Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) ή αλλιώς Νέες

Τεχνολογίες (Ν.Τ) είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες που επιτρέπουν την κωδικοποίηση,

επεξεργασία, αποθήκευση, αναζήτηση, ανάκληση και μετάδοση της πληροφορίας σε

ψηφιακή μορφή με χρήση υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών. Η εισαγωγή τους

στην Εκπαίδευση αποτελεί πλέον αναγκαιότητα που δεν επιδέχεται σχεδόν καμία

αμφιβολία. Η σωστή αξιοποίησή των Ν/Τ θα επιφέρει ουσιαστικές καινοτομίες,

αλλάζοντας τα δεδομένα μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, τόσο στα μέσα

διδασκαλίας όσο και στη μαθησιακή-διδακτική διαδικασία αυτή καθαυτή. Η

αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, είναι

μια ποσοτική αλλά και ποιοτική παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας

μας. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στα σχολεία αποσκοπεί τόσο στην καλλιέργεια και την

ανάπτυξη της δημιουργικής κριτικής σκέψης των μαθητών όσο και στην αλλαγή της

διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας της επικοινωνίας και της συνεργατικής

μάθησης ανάμεσα σε μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς.

Απώτερος στόχος μέσα από τις νέες αυτές διδακτικές καινοτομίες είναι να

προωθηθεί η διερευνητική και η συνεργατική μάθηση και γενικότερα η απόκτηση

νέων γνωστικών δεξιοτήτων από τους μαθητές. Για να επιτευχθούν όμως οι στόχοι

αυτοί, χρειάζεται να υπάρχει η σωστή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού

(επιμόρφωση επιμορφωτών και εκπαιδευτικών) αλλά και η κατάλληλη υλικοτεχνική

υποδομή (δημιουργία και στελέχωση των σχολικών εργαστηρίων, χρήση δικτυακών

υπολογιστικών υπηρεσιών, ανάπτυξη κατάλληλου δικτύου και κατάλληλων

λογισμικών προγραμμάτων). Μέσω ενός τέτοιου πλαισίου  η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

δεν αναμένεται απλώς να συμβάλει στην εξοικείωση των μαθητών με αυτές αλλά να

αλλάξει τη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία στο σύνολό της. Αυτό βέβαια

συνδέεται, μεταξύ άλλων, με αλλαγές στις στάσεις και στις πρακτικές των

εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικά συστήματα προηγμένων χωρών προσπαθούν να τις

ενσωματώσουν γόνιμα στο σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας και τις αντιμετωπίζουν

ως μοχλό ανάπτυξης, όχι μόνο για το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και για μία

γενικότερη πρόοδο της χώρας σε όλους τους τομείς.
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Εικόνα 1 : Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση

Η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται συνεπώς μια

καινοτομία που μπορεί να προσφέρει πλέον πάρα πολλά στα σύγχρονα σχολεία. Οι

καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζουν νέους ρόλους

διδασκαλίας και μάθησης καθώς όλο και περισσότεροι μαθητές έχουν γνώσεις και

δεξιότητες στην χρήση της τεχνολογίας σε υψηλότερο επίπεδο από τους

εκπαιδευτικούς τους και τους γονείς τους. Έτσι, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί

αποκτούν νέους ρόλους, με κύριους προσανατολισμούς την προετοιμασία μαθητών

για τη νέα κοινωνία της γνώσης, της δημιουργίας και της τεχνολογίας. Αυτό έχει σαν

επακόλουθο την ανάγκη των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση. Η χρήση των ΤΠΕ είναι

µμία πρόκληση και για τους εκπαιδευτικούς, το θέμα είναι να αποδεχθούν αυτή την

πρόκληση και να υιοθετήσουν µμία θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες, µε

σκοπό να τις εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα καθοριστικός παράγοντας

για την επιτυχή εφαρμογή αυτής της καινοτομίας είναι και ο εκπαιδευτικός-

δάσκαλος.

Υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι που καθιστούν την ενσωμάτωση και τη σωστή

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο εκπαιδευτικό σύστημα, απαραίτητη προϋπόθεση  για την

ανάπτυξη και την προσαρμογή της κοινωνίας στις νέες εξελίξεις. Η

«πληροφοριοποίηση» της κοινωνίας δημιουργεί, έμμεσα, στους μαθητές την ανάγκη

να αποκτήσουν ένα είδος «πληροφορικής κουλτούρας» που θα τους επιτρέψει να

ενσωματωθούν καλύτερα στη σημερινή κοινωνία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι

πολίτες να είναι πιο ενεργοί με μια πιο ολοκληρωμένη και ουσιαστική συμμετοχή

στα κοινά και στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του

εκπαιδευτικού συστήματος (τα σχολεία εμπλέκονται πλέον και σε Ευρωπαϊκά
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προγράμματα), αλλά και η γενική κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος καθιστούν

αναγκαία την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς θεωρείται ότι μπορούν να

δημιουργήσουν περιβάλλοντα για την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και την

απόκτηση νέων γνώσεων και να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των

διαδικασιών διδασκαλίας και εκμάθησης.

Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση απαιτεί μια συντονισμένη,

συστημική σχεδόν αλλαγή, αφού απαιτούνται ριζικοί μετασχηματισμοί. Απαραίτητη

προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εξοπλισμών και υψηλής ποιότητας δικτυακή υποδομή.

Πρέπει να υπάρξει αλλαγή θεσμικού πλαισίου (αλλαγή σχετικής νομοθεσίας) στο

εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και ενσωμάτωση των αλλαγών στο πρόγραμμα σπουδών

των μελλοντικών  εκπαιδευτικών («καθηγητικές σχολές», παιδαγωγικά Τμήματα

κλπ.). Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και

στελεχών (διευθυντών, προϊσταμένων, συμβούλων κλπ.). Όμως απαραίτητη

προϋπόθεση για την ύπαρξη όλων αυτών και τη σωστή αξιοποίηση τους είναι η

αλλαγή της γενικότερης νοοτροπίας και κουλτούρας μας.

1.2. Η δυναμική των Νέων Τεχνολογιών και οι αλλαγές στην εκπαίδευση

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι πλέον ένα μείζον

φαινόμενο και αποτελεί αναμφίβολα ένα πρόσφορο έδαφος για δημιουργική

ενασχόληση και διερεύνηση των δυνατοτήτων εποπτικοποίησης της διδακτικής

πράξης. Μεταβαίνουμε σταδιακά από την διδακτική θεωρία στην πράξη και οι

διευκολύνσεις που προσφέρει η τεχνολογία αποτελούν το ιδανικό εργαλείο επίτευξης

(Ράπτης Α., 1997), καθώς επιτρέπει την εφαρμογή ποιοτικών και δομικών

μετατροπών στη φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέτοιες αλλαγές είναι για

παράδειγμα η δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής

διδασκαλίας µέσω του διαδικτύου, η κατάργηση των χωροχρονικών ορίων της τάξης,

η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η εξατομικευμένη διδασκαλία και η επέκταση των

εμπειριών των µαθλητών λόγω της δυνατότητας συνδυασμού θεωρίας, ήχου και

εικόνας για την προσομοίωση και μοντελοποίηση των φαινομένων (Τσιτουρίδου Μ.,

χ.η).
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Η εκπαίδευση σε Ευρώπη και Αµερική βιώνει την µμεγαλύτερη επανάσταση στην

μέχρι τώρα ιστορία της και ποικίλες καινοτόμες μέθοδοι και πρακτικές, που έχουν

ήδη τεθεί σε εφαρμογή, απέδειξαν τις ελπιδοφόρες προοπτικές που διαφαίνονται

(Μίχας Τ., 2000).

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν

εξαντλείται στον επιφανειακό εξοπλισμό των µαθλητών µε δεξιότητες χειρισμού της

τεχνολογίας, αλλά προχωράει παραπέρα, στην κατάρτιση των νέων µε ικανότητες

που αφορούν εναλλακτικές µορφές έκφρασης, διερεύνησης, οικοδόμησης και

προσέγγισης της γνώσης (White C., 1997). Βασικός, επομένως, στόχος δεν είναι

πλέον ούτε η συσσώρευση γνώσεων, κατεξοχήν επιδίωξη του υπάρχοντος κλασσικού

µοντέλου, αλλά ούτε και η απλή εξοικείωση µε τα νέα τεχνολογικά µμέσα. Αντίθετα,

η παιδαγωγική διάσταση που λαμβάνει η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση επιτάσσει

την απόκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης, αξιολόγησης και χρησιμοποίησης της κάθε

είδους πληροφορίας (Βρύζας, 1990). Προϋποθέτει ένα µοντέλο διαλογικής σχέσης

δασκάλου-µαθητή, όπου ο εκπαιδευτικός γίνεται καθοδηγητής στη διαδικασία για την

απόκτηση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 1997).

Εικόνα 2 : Αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Υπάρχουν δύο κατηγορίες θεμελιωδών μετασχηματισμών οι οποίοι οφείλονται στις

συνέπειες της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας :



Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες

14

Ταρνανίδης Ιωάννης

α)  Στην πρώτη,  αναπτύσσονται πρακτικές και διαδικασίες οι οποίες  αλλάζουν

τελείως  την παραδοσιακή δομή και οργάνωση των εκπαιδευτικών θεσμών,  όπως,

για παράδειγμα, η από απόσταση εκπαίδευση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα

κοινωνικοοικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις,  οι οποίες,  όμως,  υπερβαίνουν

κατά πολύ τους στόχους της εργασίας αυτής.

β) Στην δεύτερη κατηγορία, οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών επιβάλλουν αλλαγές

στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα. Οι αλλαγές αυτές αναφέρονται σε όλο το

εύρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού μπορούμε να τις εντοπίσουμε στις

διδακτικές μεθόδους, στους ρόλους μαθητών και εκπαιδευτικών, στα μέσα τα οποία

χρησιμοποιούνται, στην οργάνωση των χώρων.  Οι τεχνολογικές καινοτομίες, καθώς

υπηρετούν τους μετασχηματισμούς στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας,

εγγράφονται σε ένα πλαίσιο στο οποίο η αντιμετώπιση τους υπερβαίνει την τεχνική

τους αξία και εστιάζεται στην παιδαγωγική και διδακτική αξία της χρήσης τους. Αν η

διαπίστωση αυτή μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφωνίας, μεταφέρει το βάρος της

εκτίμησης της σημασίας και των συνεπειών των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών

στην εκπαίδευση από τις θετικές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Δηλαδή, τα κριτήρια με βάση τα οποία θα πρέπει να προσδιορίσουμε την αξία ή την

απαξία των εκπαιδευτικών λογισμικών δεν είναι κυρίως τεχνικά,  αλλά πρωτίστως

εκπαιδευτικά.  Γιατί,  όπως ένα τεχνολογικό προϊόν που παράγεται για ιατρικούς

σκοπούς αποκτά κοινοτική αξία μόνο όταν συμβάλλει στην πρόληψη ή στη θεραπεία

της ασθένειας, έτσι και ένα τεχνολογικό προϊόν που δημιουργείται για εκπαιδευτικούς

σκοπούς αποκτά κοινωνική αξία όταν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι από

παιδαγωγική άποψη είναι συμβατό με ρητά διατυπωμένες αξίες,  στάσεις και

πρακτικές και από διδακτική άποψη επιτρέπει την οικοδόμηση, το μετασχηματισμό

και την υπέρβαση των εμποδίων της σκέψης των παιδιών.

1.3. Σύγχρονες διδακτικοί μέθοδοι και Τ.Π.Ε.

Υπάρχουν διάφορες σύγχρονες τάσεις διδασκαλίας οι οποίες εφαρμόζονται με πολύ

ικανοποιητικό τρόπο με τη βοήθεια των ΤΠΕ, δηλαδή η εφαρμογή τους ευνοείται

ιδιαίτερα από τη χρήση των ΤΠΕ. Στην πραγματικότητα, η ίδια η ύπαρξη των ΤΠΕ
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στη διδασκαλία «ακυρώνει» εμπράκτως ορισμένες παραδοσιακές μεθόδους

διδασκαλίας καθώς διανοίγει νέες δυνατότητες που δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν.

Έτσι, για παράδειγμα, η πρόσβαση των μαθητών στο Διαδίκτυο καθιστά πολύ πιο

εύκολη την πρόσβαση σε ένα τεράστιο απόθεμα πληροφοριών για οιοδήποτε σχεδόν

θέμα από αυτά που περιλαμβάνονται στη σχολική ύλη.

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης που αποδίδουν μεγάλη σημασία στον

κοινωνιοπολιτισμικό παράγοντα, συνηγορούν υπέρ της οργάνωσης μαθημάτων στα

οποία να ευνοείται η κοινωνική αλληλεπίδραση και η συνεργατική, η ομαδική

μάθηση. Ταυτόχρονα, τα περισσότερα σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας, όπως και τα

εκπαιδευτικά λογισμικά, προσφέρουν πολλές δυνατότητες για επικοινωνία και

συνεργασία: άμεση, σύγχρονη επικοινωνία (με ήχο, εικόνα, γραπτό κείμενο), συν

επεξεργασία κειμένων, εικόνων και ντοκουμέντων πάσης φύσεως, από κοινού

επίλυση προβλημάτων, διαμοίραση ψηφιακών πόρων, παιχνίδια ρόλων και

συλλογικών κατασκευών, συμμετοχή σε Κοινότητες, ιστολόγια και wikis,

ασύγχρονες επικοινωνίες.

Εικόνα 3 : Ψηφιακή εκπαίδευση

Η εφαρμογή τέτοιων σύγχρονων διδακτικών μεθόδων μας προσφέρει πολλά

πλεονεκτήματα σε διάφορα επίπεδα. Το περιεχόμενο ή το ψηφιακό υλικό (είτε

εντοπίζεται μέσω Διαδικτύου, είτε έχουν σε αυτό πρόσβαση οι μαθητές μέσω άλλου

τρόπου - π.χ. CD), αυξάνει πρακτικά απεριόριστα τις δυνατότητες για ανεύρεση και

συνδυασμό πληροφοριών για διάφορα θέματα. Υπάρχει λοιπόν υλικό, το οποίο οι

μαθητές καλούνται να εντοπίσουν, να ελέγξουν (ως προς την εγκυρότητά του, την
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επικαιρότητά του, τη νομιμότητά του, την πληρότητά του), να μορφοποιήσουν και να

συνδυάσουν έτσι ώστε να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα ή να επεξεργαστούν λύσεις

προς μια κατεύθυνση. Μετέπειτα  πρέπει να γίνει η οργάνωση και διεκπεραίωση των

δεδομένων, πληροφοριών και γενικά των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την

επεξεργασία ενός θέματος καθώς και να διευρυνθούν οι πρακτικές αυτές ή και άλλες

καινοτόμες μέθοδοι.

1.4. Πολυμέσα και διαδραστικοί πίνακες στην εκπαίδευση

Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές πολυμέσων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν

ως πλήρη ή και ως αυτόνομα διδακτικά συστήματα. Άλλες πάλι φορές οι πολυμεσικές

εφαρμογές μπορεί να απευθύνονται σε πολύ μικρά παιδιά. Πολυμεσικής φύσης

μπορούν πια να είναι οι εγκυκλοπαίδειες (Encarta, Grolier κλπ. - ενώ η Wikipedia

αποτελεί τυπικό δείγμα μιας συλλογής πληροφοριών οργανωμένης με τη μορφή

εγκυκλοπαίδειας, δημιουργημένης από μη-πιστοποιημένους συγγραφείς, διαθέσιμης

δωρεάν μέσω Διαδικτύου). Αυτές οι εγκυκλοπαίδειες παρέχουν από τη μια ένα

ευρετήριο για τους όρους κάνοντας την αναζήτηση πολύ εύκολη ενώ παράλληλα οι

ίδιοι οι χρήστες για να διευκολύνουν την αναζήτησή τους μπορούν να προσθέτουν

λέξεις επιπλέον.

Η διδασκαλία μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν δασκαλοκεντρική, με τη  χρήση

παραδοσιακών τεχνικών δεδομένων και υποδομών. Ειδικά για τα Μαθηματικά τη

βάση αποτελούσαν ο μαυροπίνακας, τα όργανα  σχεδίασης όπου υπήρχαν και τα

φύλλα εργασίας. Τα Μαθηματικά διδάσκονταν και διδάσκονται ακόμη και τώρα,

κυρίως με παρουσίαση των εννοιών και την εμπέδωσή τους με επίλυση ασκήσεων.

Είναι διαπιστωμένο ότι αυτό δεν ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλης της τάξης, αλλά

μόνο ενός μικρού αριθμού μαθητών με δυνατότητες και δεξιότητες στα Μαθηματικά.

Ο φορμαλιστικός τρόπος διδασκαλίας στα Μαθηματικά, η μαθηματική αυστηρότητα

και η δυσκολία των εννοιών πολύ γρήγορα απογοητεύουν τους περισσότερους

μαθητές από την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα. Αυτό δημιουργεί παθητική

στάση και έλλειψη κινήτρων για συμμετοχή [Kline M, 1993].
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Longman που συνδυάζουν την κλασική όψη ενός λεξικού ενισχυμένη από την

παρουσία συχνά ήχου και εικόνας.

speaker

Οι δια δραστικοί πίνακες; είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία ψηφιακών, λευκών

πινάκων (αντίστοιχων των κλασικών «μαυροπινάκων»), οι οποίοι συνδέονται με έναν

Η.Υ., απεικονίζουν την οθόνη του Η.Υ. σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να

δεχθούν απευθείας εντολές από το χρήστη (αντί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει το

ποντίκι ή το πληκτρολόγιο). O χρήστης μπορεί να αλληλοεπιδράσει με τους πίνακες

με την αφή ή με ειδικές γραφίδες. Οι διαδραστικοί πίνακες υπάγονται στα ψηφιακά

βοηθήματα για τη στήριξη της διδασκαλίας και ταυτόχρονα αποτελούν σημαντικά

εποπτικά μέσα (όπως οι βιντεοπροβολείς, οι προβολείς διαφανειών, οι τηλεοράσεις

και το βίντεο). Ο συνδυασμός των ιδιοτήτων των εποπτικών μέσων από τη μια

πλευρά και των ψηφιακών συστημάτων από την άλλη, προσδίδουν στους

διαδραστικούς πίνακες ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία τους καθιστούν

πολύ χρήσιμους, τουλάχιστον για ορισμένες κατηγορίες διδασκαλιών. Oι

διαδραστικοί πίνακες αποτελούν μια σχετικά πρόσφατη προσθήκη στις εκπαιδευτικές

τεχνολογίες.

Εικόνα 4 : Διαδραστικός Πίνακας

Οι διαδραστικοί πίνακες έχουν όλοι τα ίδια βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά,

αλλά παρουσιάζουν μεταξύ τους πολύ σημαντικές διαφορές ως προς την τεχνολογία

τους (για παράδειγμα: εμπροσθίας ή οπισθίας προβολής). Επίσης, πολλοί από αυτούς

προσφέρουν και πρόσθετες δυνατότητες στους χρήστες - τις περισσότερες φορές

χάρη στο ειδικό λογισμικό με το οποίο συνοδεύονται. Παρουσιάζονται έτσι, τελικά,

αρκετές αποκλίσεις ως προς τα διδακτικά τους χαρακτηριστικά. Καθώς οι

διαδραστικοί πίνακες απεικονίζουν σε πραγματικό χρόνο την οθόνη του Η.Υ. με τον
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οποίο είναι συνδεδεμένοι και ανταποκρίνονται στις κινήσεις του χρήστη, ουσιαστικά

έχουν όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που έχουν οι σύγχρονες διεπαφές:

επιτρέπουν, για παράδειγμα, την επιλογή κειμένων ή εικόνων, την

αποκοπή/αντιγραφή και επικόλληση αριθμών, εικόνων, τμημάτων κειμένου,

(ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο περιβάλλον ή λογισμικό).

Με την πολύ γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι πολύ πιθανόν οι δυνατότητες

των διαδραστικών πινάκων να εμπλουτίζονται σημαντικά, με απρόβλεπτο τρόπο,

ακόμη και σε σχετικά σύντομα χρονικά διαστήματα. Οι διεθνείς έρευνες είναι μάλλον

ενθαρρυντικές: οι διαδραστικοί πίνακες φαίνονται γενικά να έχουν θετική επίδραση

στη διδασκαλία και τη μάθηση (σε διάφορες όψεις της διδασκαλίας και της μάθησης:

για παράδειγμα στην «επιτάχυνση» της διδασκαλίας). Ορισμένα μάλιστα κράτη, όπως

η Μ. Βρετανία, έχουν ένα πολύ υψηλό αριθμό εγκατεστημένων διαδραστικών

πινάκων, κυρίως στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Έτσι, ορισμένες συστηματικές έρευνες (ενδεικτικά: Μc Neese M.N. 2007, Painter D.

D., Whiting E., Wolters B. 2005) αναφέρουν ότι η χρήση διαδραστικών πινάκων είναι

σαφέστατα θετική είτε στην τυπική πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, είτε σε

εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι διαδραστικοί

πίνακες αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμοι σε φάσεις της διδασκαλίας όπως οι

παρακάτω:

 Συνεργατική ανάπτυξη ή διερεύνηση εννοιών, σχέσεων, ή άλλων

«οντοτήτων» στα πλαίσια του μαθήματος (από κοινού ο εκπαιδευτικός και οι

μαθητές).

 Επαναληπτικές ή ανακεφαλαιωτικές δραστηριότητες (αυτό που στη Διδακτική

των Μαθηματικών ονομάζεται «θεσμοποίηση της γνώσης») - για παράδειγμα

διαγράφοντας τα επουσιώδη στοιχεία από μια σχέση, μια απόδειξη ή μια

εικόνα.

 Έλεγχος και επαλήθευση/διάψευση υποθέσεων (κυρίως αυτές στις οποίες το

οπτικό στοιχείο είναι σημαντικό - για παράδειγμα στη Γεωμετρία ή τις

Φυσικές Επιστήμες).
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1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση των νέων

τεχνολογιών

Υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία τα οποία

προκύπτουν από την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών .Παρακάτω

αναφέρονται συνοπτικά μερικά από αυτά:

 Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν τον εκπαιδευτικό να συμπεριλάβει την

παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστικών εργαλείων στην καθημερινή

εκπαιδευτική πρακτική. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να καταστήσει το νέο

’’ηλεκτρονικό’’ εκπαιδευτικό σύστημα κατανοητό, και να δημιουργήσει

μια κατάλληλη προσέγγιση στη δημιουργική και συνεχιζόμενη

εκμάθηση, η οποία να θέτει αυτές τις νέες διαδικασίες σ’ ένα ενιαίο

πλαίσιο. Επίσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενεργεί ως πηγή γνώσεων με

μελλοντικές προοπτικές, φιλτράροντας τον τεράστιο όγκο

κατακερματισμένων πληροφοριών που συναντούν οι μαθητές τόσο εντός

όσο και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, εξαιτίας της χρήσης της

πληροφορικής τεχνολογίας.

 δημιουργούν νέους ρόλους και σχέσεις τόσο για τον εκπαιδευτικό

(σύμβουλος, οργανωτής, καθοδηγητής, συντονιστής), ο οποίος πάντως

παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας στο επίκεντρο της

εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και για τον εκπαιδευόμενο (ερευνητής),

αλλά και γενικότερα για τη σχολική κοινότητα, η οποία

αναδιαμορφώνεται και αναπροσαρμόζεται στις νέες ανάγκες της

εκπαίδευσης. Ο μαθητής πρέπει να αντιληφθεί τις πηγές και την

ανάπτυξη της γνώσης και των συστημάτων της γνώσης, καθώς και να

εξοικειωθεί με τις διανοητικές και δημιουργικές διαδικασίες και

δεξιότητες. Πρέπει να γίνει ερευνητής και να ανακαλύπτει στρατηγικές

σχεδιασμού. Η εκπαιδευτική διαδικασία από δασκαλοκεντρική

μετατοπίζεται σε μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική

(Ματσαγγούρας 2004). Έτσι, ο όρος μαθητοκεντρική εκπαίδευση

περιγράφει μια έννοια και μια πρακτική που έχει διπλή εστίαση στους

μαθητές ατομικά, στα ενδιαφέροντα τους, τις δυνατότητές τους και τις



Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες

20

Ταρνανίδης Ιωάννης

ανάγκες τους, αλλά και σε διδακτικές πρακτικές πιο αποτελεσματικές για

υψηλή παρακίνηση που ευνοεί τη συνεργατική, διερευνητική, βιωματική

δημιουργική και ουσιαστική μάθηση (McComps & Vakili 2005).

 επαναπροσδιορίζουν τις κοινωνικές δομές και μετατοπίζουν το κέντρο

βάρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διαμορφώνοντας έτσι νέους

όρους στο ’’διδακτικό και παιδαγωγικό συμβόλαιο’’.

 διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά του νέου, ηλεκτρονικά δικτυωμένου

μαθησιακού περιβάλλοντος και τις νέες σχέσεις στις έννοιες

πληροφόρηση – γνώση – μάθηση, οι οποίες έχουν διακριτό περιεχόμενο,

διαφοροποιώντας και αναπροσαρμόζοντας έτσι το παραδοσιακό μοντέλο

διδασκαλίας το οποίο κατά κύριο λόγο βασίζεται στο βαθμό

συνεργασιμότητας μεταξύ εκπαιδευτικού – εκπαιδευόμενου. Υπό το

πρίσμα αυτό, η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να εξασφαλίσει εκείνα

τα εφόδια τα οποία θα την καταστήσουν ικανή να ανταπεξέλθει στο νέο

μαθησιακό περιβάλλον, χαρακτηριστικό γνώρισμα του οποίου αποτελεί η

συνεχής προσπάθεια δημιουργικής ένταξης σ’ ένα ταχύτατα

μεταβαλλόμενο κόσμο.

 δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για σχολικό κλίμα συνεργασίας,

επικοινωνίας, ανατροφοδότησης, διάχυσης γνώσης, ανταλλαγής

εμπειριών. Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο που βοηθά και ενισχύει τον

τρόπο σκέψης, οργάνωσης, κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων και

διαχείρισης πληροφοριών. Βοηθούν τα μέλη και τους παράγοντες της

σχολικής κοινότητας να ενημερωθούν, να ψυχαγωγηθούν, να

προβληθούν, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και

υπηρεσίες.

 παρέχουν δυνατότητα συνεργασίας διδασκαλίας και εκμάθησης σε

γεωγραφικά διασκορπισμένα σχολεία και ενισχύουν την εκπαίδευση από

απόσταση.

 παρέχουν στο μαθητή σύγχρονη επιστημονική γνώση και μεθοδολογία,

με αναπροσαρμογή στις εξελίξεις. Η μάθηση επιτυγχάνεται με βάση την
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ενεργή και βιωματική ανακάλυψη και αποτίμηση της γνώσης και των

αξιών. Οι νέες τεχνολογίες και μέσα έκφρασης βοηθούν το μαθητή να

καλλιεργήσει τις αναπτυξιακές του ανάγκες (διανοητική,

συναισθηματική, ψυχοκινητική, κοινωνική, ηθική). Τον βοηθούν επίσης

να ανακαλύπτει, να δημιουργεί σχέδια δράσης, να αποτιμά τις πηγές

γνώσεων, να λαμβάνει αποφάσεις, να εκφράζεται δημιουργικά.

 συμπληρώνουν και μετασχηματίζουν το παραδοσιακό περιεχόμενο και

τις δραστηριότητες ενός μαθήματος ενώ διευκολύνουν, μέσω της

δύναμης και της δυναμικής της εικόνας, την ανακάλυψη όρων και

εννοιών που στη θεωρία γίνονται δύσκολα αντιληπτές. Η εικόνα είναι σε

θέση να παρέχει μια δυναμική μετάδοση της πληροφορίας.

 βελτιώνουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη δυναμική

διάχυση της γνώσης. Μειώνουν τον πληροφορικό αναλφαβητισμό, ενώ

συμβάλλουν καθοριστικά στη συστηματική αξιοποίηση και υποστήριξη

των μαθημάτων μέσω του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για κάθε

γνωστική περιοχή και αναβαθμίζουν την ευελιξία εφαρμογής μεθόδων

διδασκαλίας.

 δρουν συμπληρωματικά στο μαθησιακό περιβάλλον, ενεργοποιώντας τη

συμμετοχή, τις αισθήσεις, το ενδιαφέρον και την αυτενέργεια του

εκπαιδευόμενου. Συμβάλλουν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης,

στην ανάπτυξη των γενικών ικανοτήτων των μαθητών (πρωτοβουλία,

επινοητικότητα, συνεργασιμότητα, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα,

επιδεξιότητα, αισθητική αντίληψη), των καινοτομικών ικανοτήτων

καθώς και στην εφαρμογή ενεργητικών μεθόδων μάθησης. • παρέχουν τη

δυνατότητα διασύνδεσης των πληροφοριών και ’’πλοήγησης’’ στη

γνώση, ανάλογα με τη διάθεση ή και την περιέργεια του μαθητή.

 ενθαρρύνουν το ρόλο του εκπαιδευτικού ως οργανωτή της διαδικασίας

μάθησης και αξιολόγησης, μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές

αντιλήψεις, αλλά και το ρόλο του μαθητή μέσα από σύγχρονες

διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν σύνταξη εργασιών, παρουσίαση

ομαδικών εργασιών, διερεύνηση μέσω πειραματικών διαδικασιών, κ α.
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Παρέχουν μ’ αυτό τον τρόπο στο μαθητή αύξηση της πρόσβασης σε

πληροφορίες, αύξηση της απόδοσης, βελτίωση της ποιότητας των

εργασιών, αύξηση του βαθμού αυτονομίας και ενδυνάμωση του

πνεύματος συνεργατικότητας.

 προάγουν, εκτός από τη συνεργατική μάθηση, την αυτοεκπαίδευση, την

παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση της γνώσης με ελκυστικό και

φιλικό τρόπο, καθώς και την ευγενή άμιλλα, ενισχύοντας την κριτική

στάση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επίσης προάγουν την επίκαιρη

γνώση, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την πρωτοβουλία, τη γνωριμία

με άλλες γλώσσες, πολιτισμούς, ήθη και έθιμα.

 βελτιώνουν τις γνωστικές ικανότητες, τα ατομικά προσόντα

(αυτοπεποίθηση, κοινωνική επικοινωνία), καθώς και την ανάπτυξη

κινητικών δεξιοτήτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες .Επίσης

ωφελούν τη διαχείριση της γνώσης και αποτελούν το εργαλείο και το

μέσο για τη δημιουργία του σχολείου του μέλλοντος με σαφή και

διακριτό ρόλο για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας τα οποία

εμπλέκονται ενεργά και τα οποία καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα

κουλτούρα και συμβάσεις που η χωροθετημένη κοινότητα θέτει.

Ανανεώνουν τον παιδαγωγικό προβληματισμό και εξοπλίζουν καλύτερα

τα μέλη της μαθητικής κοινότητας στις νέες προκλήσεις.

 η μάθηση είναι μια πνευματική δραστηριότητα. Είναι προσωπική και

εξατομικευμένη. Μέσα από τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα

και τον τρόπο παρουσίασης μιας πληροφορίας, οι εκπαιδευόμενοι

μαθαίνουν να αναλύουν τις πληροφορίες που τους μεταδίδονται, να τις

επεξεργάζονται και να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν δημιουργικά.

Με τέτοιου είδους μεθοδολογίες, είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις

ανάγκες που ενδέχεται να παρουσιαστούν μελλοντικά στο χώρο εργασίας

τους.

 ευνοούν την ανάπτυξη δημοκρατικών επιλογών υπό την έννοια ότι

μπορούμε να επιλέξουμε το τι θα παρακολουθούμε. Σύμφωνα με τον

Πάολο Κοέλο ’’οι νέες τεχνολογίες δεν είναι χώρος αλλά χρόνος. Οι
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άνθρωποι μπορούν να σκεφτούν, να μεταδώσουν αυτά που σκέφτονται,

να επικοινωνήσουν με τον άλλον την ίδια στιγμή, να αμφισβητήσουν την

ιδέα του άλλου’’.

Στον αντίποδα του τεχνολογικού οπτιμισμού που καλλιεργείται από τους ένθερμους

θιασώτες των νέων τεχνολογιών, επικρατούν αντίθετες απόψεις. Γενικότερα, η στάση

μας απέναντι στον πόλο των νέων τεχνολογιών και μέσων έκφρασης είναι διττή:

επιθετική (για να τα κατακτήσουμε), και αμυντική, αναγνωριστική, επιφυλακτική.

Η πυραμίδα της μάθησης

Εικόνα 5: Στην  «πυραμίδα μάθησης»  εμφανίζονται τα μέσα ποσοστά της «συγκράτησης από

τους μαθητές».

Αναφέρονται συνοπτικά ορισμένα προβλήματα και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις

από την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

 απαιτείται για την καθιέρωσή τους διοικητική και τεχνική υποστήριξη,

κεντρική και ενδοσχολική επιμόρφωση. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης ο

απαραίτητος χρόνος για να αφομοιωθούν οι αλλαγές και να εμπλακούν

όλες οι ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες στη νέα διαδικασία. Το κόστος

ανανέωσης (αναβάθμισης, αλλαγής μηχανημάτων και περιφερειακών

συσκευών, βιβλίων, σύνδεσης και επικοινωνίας με το διαδίκτυο, κλπ.).
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 Οι νέες τεχνολογίες οφείλουν να τηρούν το ’’παιδαγωγικό συμβόλαιο’’ το

οποίο εκφράζει τις αμοιβαίες προσδοκίες των συμβαλλομένων, να

τεκμηριωθεί η παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση και να καθοριστούν

οι πιθανές στο γνωστικό υπόβαθρο μεταβολές. Αποτελεί μείζον πρόβλημα

η δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης, επεξεργασίας, αξιολόγησης της

πληροφορίας. Η έγκυρη και αξιόπιστη πληροφορία οφείλει να έχει

ορισμένα χαρακτηριστικά για να μην απαξιώνεται και να είναι επίκαιρη,

ποιοτική, ευπροσάρμοστη. Η πληροφορία θα πρέπει να είναι

αξιολογημένη, τεκμηριωμένη, επίκαιρη, επιλεγμένη, λειτουργική,

αξιόπιστη και η διακίνησή της ασφαλής. Μόνον έτσι θα αποτελεί δομικό

στοιχείο σχεδιασμού των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 η εκπαίδευση, που είναι διαδικασία κινητοποίησης της κριτικής

ικανότητας του μαθητή παρά μια μηχανιστική διαδικασία μετάβασης

πληροφοριών, μπορεί να παγιδευτεί στα όρια του μέσου που τη

διεκπεραιώνει, δηλαδή στα όρια ενός αριθμού υπολογιστικών συστημάτων

ή δικτυακών τόπων. Αν και μέσω των δικτυακών τόπων διευκολύνεται η

μεταφορά και διακίνηση ιδεών, εν τούτοις η μάθηση δεν είναι μια

παθητική μετάδοση της κεκτημένης γνώσης αλλά μια διαδικασία

ανασύνθεσης της γνώσης σε νέα πεδία.

 εκτιμάται ότι οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν συνθήκες απομόνωσης,

εξάρτησης, παθητικότητας που οδηγούν σε έλλειψη καλλιέργειας των

συναισθημάτων και των ανθρωπίνων αξιών. Τα νέα μέσα καθορίζουν νέα

επικοινωνιακά ήθη και δημιουργούν ζητήματα κοινωνικής προσαρμογής.

Αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των ανθρωπίνων σχέσεων και αλλάζουν μαζί

με τον τρόπο και το προϊόν της επικοινωνίας. Υποστηρίζεται η άποψη από

αρκετούς πως η επικράτηση της εικόνας στον επικοινωνιακό χώρο

εγκυμονεί κινδύνους, διότι είναι επικράτηση που συνδέεται όχι με τον ίδιο

το λόγο της εικόνας, αλλά με συλλογικές τάσεις, με τη παγκοσμιοποίηση

της αγοράς, με θεσμικούς αυτοματισμούς και με τη διαχείριση της

πολιτιστικής και οικονομικής εξουσίας.
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 η πληροφορία αναδεικνύεται σε αυταξία και η επικοινωνιακή

πραγματικότητα συγκροτείται κατά κύριο λόγο ως συναλλαγή ανάμεσα

στον κάτοχο και στον επίδοξο χρήστη των διακινούμενων πληροφοριών.

Η κοινωνία ζει, αναπτύσσεται και αναπαράγεται μέσα στα πληροφοριακά

και επικοινωνιακά δίκτυα. Διαφοροποιείται έτσι ο τρόπος κοινωνικής

οργάνωσης ενώ ο δέκτης των πληροφοριών μετατρέπεται τελικά σε

άβουλο αποδέκτη και η υπερβολή πληροφόρησης δημιουργεί φαινόμενα

ρευστότητας και απροσδιοριστίας. Υπάρχει η ανάγκη διαχωρισμού των

εννοιών γνώση και πληροφορία. Η γνώση είναι πληροφορία που έχει

μεταφερθεί, επιλέγει, αναλυθεί, ερμηνευτεί, ολοκληρωθεί, αφομοιωθεί,

δοκιμαστεί στην πράξη και τέλος, έχει αξιολογηθεί. Άρα, μια και η

πληροφορία δεν είναι γνώση, για να βρεθεί η κατάλληλη πληροφορία θα

πρέπει να διαθέτουμε την απαιτούμενη γνώση για να οδηγηθούμε στην

πληροφόρηση.

 εκτιμάται ότι οι νέες τεχνολογίες στερούν από τα πρόσωπα που

επικοινωνούν τα κοινωνικά, φυσικά και συνειρμικά γνωρίσματα που

λειτουργούν στην επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Τα

άτομα που επικοινωνούν μέσω υπολογιστών σ’ ένα περιβάλλον

βασιζόμενο στο γραπτό κείμενο, δεν μπορούν να δουν, να ακούσουν και

να αισθανθούν τη φυσική παρουσία των ανθρώπων που επικοινωνούν. Η

απουσία της φυσικής ρυθμιστικής ανατροφοδότησης στην επικοινωνία

(που επιτυγχάνεται με χειρονομίες, νεύματα, τόνους φωνής, κλπ.), μπορεί

να επιφέρει προβλήματα συντονισμού και να απομακρύνει κοινωνικά

γνωρίσματα. Δίχως τα γνωρίσματα αυτά, η διαδικασία της επικοινωνίας

μέσω των υπολογιστών μένει αποκλεισμένη σ’ ένα κοινωνικό κενό, καθώς

χάνεται κάθε έννοια ζωντανής αλληλεπίδρασης των επικοινωνιών

προσώπου με πρόσωπο. Άρα, μειώνεται ο προσωπικός χαρακτήρας της

επικοινωνίας.

 υφίσταται το πρόβλημα απαξίωσης ενός μεγάλου ποσοστού της γνώσης σε

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εξαιτίας των πρωτοφανών ρυθμών

ανάπτυξης και εξέλιξης στους τομείς της πληροφορικής και των νέων
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τεχνολογιών. δεν θα πρέπει να φτάσουμε, χρησιμοποιώντας τις νέες

τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη θετικιστική άποψη του

εκπαιδευτικού οικονομισμού που βλέπει το εκπαιδευτικού σύστημα ως

’’σύστημα’’ (system), ονομάζει τους μαθητές και τους γονείς ’’χρήστες ή

πελάτες’’ (clients) των εκπαιδευτικών προϊόντων, και αναφέρεται στα

αποτελέσματα των εξετάσεων με τον οικονομικό όρο ’’απόδοση’’

(efficiency) ή αποτελεσματικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΟΙ Τ.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.1 Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη μαθηματική εκπαίδευση

Οι νέες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας με τη ραγδαία ανάπτυξη των

ηλεκτρονικών υπολογιστών κίνησε το ενδιαφέρον αρκετών εκπαιδευτικών να

προσπαθήσουν να τους εντάξουν στη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών.

Πολλοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή αλλά και πολλοί επίσης

αυτοί που στάθηκαν απέναντι. Δεδομένου ότι υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις της

χρήσης των Η/Υ στη Μαθηματική εκπαίδευση, εύκολα κάποιος καταλήγει στο

συμπέρασμα πως το όφελος για την εκπαίδευση από μια τέτοια δραστηριότητα είναι

πολύ μεγάλο. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα Μαθηματικά,

αλλά και να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες των Μαθηματικών με την κατάλληλη

χρήση της τεχνολογίας (Dunham & Dick 1994, Sheets 1993, Groves 1994).
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Εικόνα 6: Πειραματισμός στον διαδραστικό πίνακα

Ο Η/Υ, τα πολυμέσα, τα δίκτυα και γενικότερα οι νέες τεχνολογίες με τη σωστή

αξιοποίηση τους αποτελούν αξιόλογα διδακτικά μέσα. Ο Η/Υ προσαρμόζεται στις

ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή, παρακινεί τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση,

συμβάλλει άμεσα στην ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων και κάνει το μάθημα των

Μαθηματικών πιο διασκεδαστικό, πιο ευχάριστο και πιο ενδιαφέρον. Η χρήση του θα

πρέπει, όμως, να γίνεται μέσα σε λογικά πλαίσια, τα οποία δεν θα επιτρέπουν την

αλλοίωση του παιδαγωγικού σκοπού της εκπαίδευσης. Καταρρίπτεται ο μύθος της

αυθεντίας του καθηγητή και δίνεται ο έλεγχος της όλης διαδικασίας στα παιδιά με

στόχο τη  δημιουργία μας πιο θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στο μάθημα των

μαθηματικών.

Οι νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα οι Ηλεκτρονικοί υπολογιστείς  μπορούν να

βοηθήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους μαθητές στα Μαθηματικά. Για παράδειγμα

με Η/Υ και calculators, οι μαθητές μπορούν να εξετάσουν περισσότερα παραδείγματα

αντιπροσωπευτικών μορφών απ’ ότι είναι εφικτό με το χέρι, έτσι μπορούν να

εξερευνούν και να κάνουν εικασίες. Τα τεχνολογικά εργαλεία (οι Η/Υ) έχουν μεγάλες

δυνατότητες για γραφικά και παρέχουν πρόσβαση σε ισχυρά εποπτικά μοντέλα που

πολλοί μαθητές δεν μπορούν ή δεν θέλουν να δημιουργήσουν από μόνοι τους.

Βοηθούν, επίσης, στην καλλιέργεια της φαντασίας, της κριτικής σκέψης, της

δημιουργικότητας των παιδιών, ενώ παράλληλα ξεκουράζουν και ψυχαγωγούν, όπως
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αναφέρουν χαρακτηριστικά η Πετρινώλη (1992), ο Clemens (1986, 1991, 1993) και

οι Riding & Powell (1987).

Η πολύ χρήσιμη ικανότητα των υπολογιστών να υπολογίζουν τεράστιους όγκους

δεδομένων αυξάνει το πλήθος των διαφόρων προβλημάτων στα οποία οι μαθητές

μπορούν να έχουν πρόσβαση και τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν συνηθισμένες

διαδικασίες γρήγορα και με ακρίβεια. Έτσι υπάρχει περισσότερος χρόνος να

αφιερωθεί στην κατανόηση κάποιων εννοιών και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ,

τα οποία είναι και οι βαθύτεροι στόχοι των μαθηματικών. Οι Η/Υ βοηθούν στην

κατανόηση των μαθηματικών εννοιών: ταξινόμηση, αντιστοίχηση, λογικές

ακολουθίες, αναγνώριση σχημάτων, αρίθμηση, βασικές πράξεις. Διαθέτουν

αντικειμενικότητα, συνέπεια, προσαρμοστικότητα, υπομονή, πληρότητα στην

παρουσίαση του αντικειμένου και ευελιξία ενώ παρέχουν τη δυνατότητα του

πειραματισμού και της δοκιμής, βοηθώντας έτσι το μαθητή να μάθει από τα ίδια του

τα λάθη με τη βιωματική μάθηση.

Η ανάδραση που προσφέρει η τεχνολογία διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης

ενώ αυξάνει το πλήθος και την ποιότητα των εξερευνήσεων παρέχοντας έναν τρόπο

θέασης των μαθηματικών ιδεών από πολλές πλευρές.. Για παράδειγμα, αν σύρουμε

ένα κομβικό σημείο σ’ ένα περιβάλλον Δυναμικής Γεωμετρίας, το σχήμα αλλάζει.

Μπορεί να καλλιεργηθεί η εμπλοκή των μαθητών με αφηρημένες μαθηματικές ιδέες

και να επιτευχθεί η κατάκτησή τους. Η τεχνολογία βοηθάει επίσης στη μάθηση για τα

μαθηματικά αντικείμενα που βλέπουν στην οθόνη, καθώς και για τα αποτελέσματα

των διαφόρων δυναμικών μετασχηματισμών που αυτή επιτρέπει. Οι Η/Υ παρέχουν τη

δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργούν γραφικές παραστάσεις και να τις

μετατοπίζουν πάνω στην οθόνη διατυπώνοντας και ελέγχοντας έτσι τις διάφορες

υποθέσεις ευκολότερα. Έτσι βοηθούν στη μελέτη της Γεωμετρίας και των

Συναρτήσεων, θέματα των Μαθηματικών, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ,

σωστό σχεδιασμό και ακρίβεια.

Οι καθηγητές μπορούν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τις ανάγκες

και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών. Οι μαθητές που δεν μπορούν εύκολα να

συγκεντρωθούν, μπορούν ν’ ασχοληθούν πιο πολύ μ’ ένα θέμα ζητούμενο από

υπολογιστή. Όμως, κι αυτοί που έχουν δυσκολίες οργάνωσης μπορεί να βρεθούν
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κερδισμένοι από τους περιορισμούς που επιβάλλονται σ’ ένα υπολογιστικό

περιβάλλον (Sheets, 1993). Οι Η/Υ προσαρμόζονται στους προσωπικούς ρυθμούς

μάθησης του κάθε παιδιού, δίνοντάς του έτσι, την ευκαιρία να κατανοήσει καλύτερα

κάποιες έννοιες και να καλύψει τυχόν κενά που έχει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα

μαθητές οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δραστήριοι μέσα στην τάξη, δεν παρακολουθούν

τον καθηγητή, δυσκολεύονται στο διάβασμα και γενικά δεν ανταποκρίνονται στο

σύνηθες μοντέλο διδασκαλίας, να επωφελούνται από αυτή τη νέα διαδικασία

μάθησης.

Η μάθηση των Μαθηματικών δεν είναι μόνο ένα σύνολο γνώσεων και κατάκτηση

ενός συγκεκριμένου επιπέδου ικανοτήτων, αλλά μια διαδικασία και συνεπώς οι

στόχοι που τίθενται εκφράζονται πληρέστερα, όχι μόνο με τους όρους της

παρατηρήσιμης συμπεριφοράς, αλλά και με όρους δραστηριοτήτων, γιατί έχει μεγάλη

σημασία ο πλούτος της εμπειρίας που αποκτιέται κατά τη διαδικασία της μάθησης

στα πλαίσια μιας ανοιχτής μαθησιακής κατάστασης κι όχι μόνο η ποικιλία των

αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. Ο Η/Υ όμως δεν πρέπει με κανένα τρόπο να

αντικαταστήσει τον καθηγητή, απλά για να υπάρχει ωφέλεια και αποτελεσματικότητα

απαιτείται και η συμβολή του διδάσκοντα. Ο υπολογιστής είναι απλά ένα εργαλείο

στα χέρια του παιδαγωγού, ένα μέσο που μπορεί να βελτιώσει τη μαθησιακή

διαδικασία, ενώ ο  καθηγητής - δάσκαλος είναι αυτός που θα κάνει αυτή τη

διαδικασία βιωματική και πλήρη.

2.2 Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στα

μαθηματικά

Εδώ και πολλά χρόνια,  στα σχολεία διδάσκονται τα μαθηματικά με τα στατικά μέσα

του πίνακα/χαρτιού και κιμωλίας/στυλού και του χάρτινου βιβλίου. Η πρώτη

τεχνολογία, οι αριθμητικοί υπολογιστές, προκάλεσαν 'θόρυβο', ότι δηλαδή θα γίνουν

απαραίτητο εργαλείο για κάθε μαθητή και οτι θα αντικαταστήσουν την ανάγκη να

κάνουμε πράξεις με το χέρι. Πολύ γρήγορα, ήρθε ο αντίλογος ότι οι μαθητές πρέπει

να ξέρουν τους κανόνες και τη σημασία των πράξεων και ο μόνος τρόπος να τις

καταλάβουν είναι να κάνουν πράξεις οι ίδιοι. Οι υπολογιστές αυτοί δεν
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χρησιμοποιούνται σήμερα επίσημα στα μαθήματα ούτε βέβαια στις εξετάσεις.

Φαινομενικά οι λόγοι ήταν διαδικαστικοί. Θεωρούμε ως αφετηρία την θέση ότι η

ένταξη της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει

νόημα μόνο όταν στοχεύει σε κάποια πρόσθετη παιδαγωγική αξία.

Η κοινωνία συνεχίζει να θεωρεί τα μαθηματικά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ως

ένα κατακερματισμένο γνωστικό αντικείμενο, μια θεωρητική γνώση που διδάσκεται

κυρίως μετωπικά με άξονα την απομνημόνευση των αφηρημένων ορισμών και

θεωρημάτων της θεωρίας και την εξάσκηση στη λύση ασκήσεων με στόχο

αποκλειστικά την αντιμετώπιση των εξετάσεων. Οι μαθητές δυσκολεύονται να

κατανοήσουν τις αφηρημένες μαθηματικές έννοιες και δεν βλέπουν σε τι ακριβώς

μπορεί να τους χρησιμέψουν στη ζωή τους μιας και συχνά φαίνονται

αποστασιοποιημένες από την καθημερινότητά τους ή από κάτι χειροπιαστό στη ζωή

τους.

Αναπόφευκτα, χρησιμοποιείται ο τυπικός μαθηματικός φορμαλισμός και τα στατικά

προ-τεχνολογικά μέσα έκφρασης μαθηματικών εννοιών με αποτέλεσμα να

δημιουργείται ακόμα ένα εμπόδιο κατανόησης των εννοιών στους μαθητές, μιας και

εκτός από τις έννοιες έχουν να μάθουν και το πώς τις αναπαριστούμε (πόσο μάλλον

το γιατί να τις αναπαριστούμε με τον τρόπο αυτό). Εάν προσθέσει κανείς και το άγχος

που δημιουργείται από την ανάγκη ετοιμασίας για τις εξετάσεις, καταλήγει στο

συμπέρασμα οτι πολύ λίγες ευκαιρίες δίνονται στο αντικείμενο αυτό να το

αγαπήσουν και να το κατανοήσουν οι περισσότεροι μαθητές μας.

Η λογικο-μαθηματική σκέψη θεωρείται όλο και περισσότερο πολιτισμικό

χαρακτηριστικό, όπως και η έκφραση, η συλλογικότητα και η δημοκρατία. Όσο

αφορά στη διδακτική των μαθηματικών είναι επομένως έντονη η ανάγκη δημιουργίας

μαθησιακών περιβαλλόντων όπου κυριαρχούν η δράση, ο διάλογος, το βίωμα, η

έκφραση, η αναπαράσταση, ο πειραματισμός, η επιστημονική στάση απέναντι στη

γνώση και η συμμετοχή σε πολλαπλές συλλογικότητες. Στο πλαίσιο αυτό τα ίδια τα

μαθηματικά εκλαμβάνονται ως μια επιστήμη που η εξέλιξή της συνίσταται στη

συνεχή αμφισβήτηση και στον επαναπροσδιορισμό των αξιωματικών συστημάτων,

των προβλημάτων και των λύσεων τους. Η μάθηση δε των μαθηματικών ως μια

εμπειρική, υποθετικο-παραγωγική διαδικασία, όπου ζητούμενο είναι η δημιουργία



Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες

31

Ταρνανίδης Ιωάννης

και η ανάπτυξη προσωπικών νοημάτων από τους μαθητές μέσα από υποθέσεις,

εικασίες, αποδείξεις, ανασκευές, αντιπαραδείγματα, συνεχείς τροποποιήσεις και

ελέγχους (Κυνηγός, 2007).

Για την περίπτωση των μαθηματικών η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί

ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο όταν χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα ψηφιακά

εκφραστικά εργαλεία σε συνδυασμό με εργαλεία υποστήριξης συλλογικού διαλόγου

και επιχειρηματολογίας (Χρονάκη, 2000, Ματσαγγούρας, 1987, Κουτσελίνη &

Θεοφιλίδης, 2002).   Με τον όρο 'εκφραστικά εργαλεία' εννοούμε εργαλεία

λογισμικού που είναι σχεδιασμένα ώστε οι μαθητές να μπορούν να κατασκευάζουν

μοντέλα με μέσο τις πολλαπλές και αλληλεξαρτώμενες μαθηματικές

αναπαραστάσεις, να πειραματίζονται με τη συμπεριφορά τους και να τα αλλάζουν

συχνά και με ευκολία, να χειρίζονται, να αναλύουν και να συσχετίζουν δεδομένα. Τα

εργαλεία αυτά επίσης υποστηρίζουν τη διασύνδεση μεταξύ μαθηματικών περιοχών

που είναι κατακερματισμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα, όπως η άλγεβρα, η

ανάλυση, η Ευκλείδεια, η διαφορική, η διανυσματική και η αναλυτική γεωμετρία και

η τριγωνομετρία στην γεωμετρική και την αλγεβρική της έκφανση. Με τα εργαλεία

αυτά οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες εμπλοκής με τη λογικο-μαθηματική σκέψη τις

οποίες είναι αδύνατο να έχουν χωρίς τα δυναμικά αυτά μέσα. Ο δυναμικός χειρισμός,

η παρατήρηση και οι αλληλεξαρτώμενες αναπαραστάσεις είναι οι ιδιότητες των

εργαλείων που ενδιαφέρουν τη διδακτική των μαθηματικών (Κυνηγός, 2007).

Η πραγματικότητα αυτή δεν σημαίνει ότι η προσέγγιση στη διδακτική των

μαθηματικών είναι τεχνο-κεντρική και επομένως εργαλειο-κεντρική. Η έμφαση

βρίσκεται στη διαδικασία χρήσης της τεχνολογίας αυτής για τον εμπλουτισμό της

κουλτούρας των μαθητών με περισσότερη και πιο ποιοτική λογικομαθηματική

σκέψη.
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2.3 Επιφυλάξεις για τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία

των μαθηματικών

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η χρήση νέων τεχνολογιών ή

ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδακτική των μαθηματικών θα επιφέρει τελικά

αρνητικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά

κάποιοι από αυτούς καθώς και ο αντίλογος, ότι δηλαδή όταν οι υπολογιστές και οι

νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται με τον σωστό τρόπο, προάγουν την κατανόηση

και μάλλον δραστηριοποιούν τη σκέψη παρά την υποκαθιστούν.

«Οι μαθητές χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για να παίρνουν έτοιμα τα

αποτελέσματα χωρίς οι ίδιοι να κουραστούν». Όμως ουσιαστικά δε συντελείται καμία

ουσιαστική μαθηματική σκέψη κατά την εκτέλεση υπολογισμών μηχανικά από το

μαθητή. Η πραγματική κατανόηση των μαθηματικών εννοιών έγκειται στην

κατανόηση της κατάστασης που περιγράφει το πρόβλημα, στην αναγνώριση και

διάκριση των δεδομένων από τα ζητούμενα, στην εύρεση του μαθηματικού μοντέλου

που το περιγράφει, στις στρατηγικές επίλυσης που αναπτύσσονται από τον λύτη και

στις μεταγνωστικές διαδικασίες που επιτελούνται. Οι υπολογιστές μπορούν να

χρησιμεύσουν απλά ως εργαλείο ώστε να αποφεύγονται κάποιοι μονότονοι

υπολογισμοί και χρονοβόρες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η κατασκευή της

γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης, που είναι δραστηριότητες που μπορεί να

αποθαρρύνουν τους μαθητές και να τους αποτρέψουν από την επίλυση προβλημάτων

και τα μαθηματικά γενικότερα.

«Οι υπολογιστές κάνουν όλη τη δουλειά αντί για τους μαθητές κι έτσι δεν

ενεργοποιούνται οι ίδιοι». Οι υπολογιστές όμως μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνο

χαμηλού επιπέδου υπολογισμούς – δεν μπορούν να σκέφτονται και να αποφασίζουν

αντί για το μαθητή. Μπορούν, επομένως, να επιταχύνουν την εκπαιδευτική

διαδικασία αποφεύγοντας να εμπλακούν με χρονοβόρους ρουτίνας, ώστε οι μαθητές

να διαθέσουν περισσότερο χρόνο σε πραγματική επίλυση προβλήματος και σε εκείνα

που έχουν πραγματικά ενδιαφέρον από μαθηματική άποψη, όπως για παράδειγμα στη

μοντελοποίηση, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, στην αναγνώριση

κανονικοτήτων και τη συζήτηση στην τάξη. Οι έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι η

αυτοπεποίθηση των μαθητών, ο ενθουσιασμός και η αυτο-εκτίμηση βελτιώνονται σε
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όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστές (Campbell &

Stewart, 1993 – Hembree & Dessart, 1989). Σύμφωνα με τον Suydam (1987) πάνω

από 100 μελέτες έδειξαν ότι η χρήση των calculators α) αυξάνει τις επιδόσεις των

μαθητών, β) αυξάνει τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και γ) προάγει την

κατανόηση των μαθηματικών ιδεών.

«Οι άνθρωποι θα εξαρτώνται σε τέτοιο βαθμό από τους υπολογιστές που θα είναι

εντελώς ανίκανοι χωρίς αυτούς. Τι θα συμβεί για παράδειγμα όταν τελειώσουν οι

μπαταρίες ή όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής;». Είναι πολύ σημαντικό ότι

δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν οι δεξιότητες που σχετίζονται με το χαρτί και το

μολύβι και θα πρέπει να συνεχίσουν να διδάσκονται οι βασικές τεχνικές λογισμού

ιδιαίτερα αυτές που χρειάζονται περισσότερο για την επίλυση προβλημάτων. Οι

διαδικασίες αυτές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης.

Άλλωστε αυτές οι δεξιότητες χρειάζονται στην περίπτωση που δεν υπάρχει

διαθέσιμος υπολογιστής αλλά ιδιαίτερα στην περίπτωση που χρειάζεται να ελέγξουμε

την ορθότητα και την καταλληλόλητα ενός αποτελέσματος που επέστρεψε ο

υπολογιστής. Κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί πολλές φορές κανείς μπορεί να

οδηγηθεί σε λάθος συμπεράσματα αν δεν έχει βαθύτερη γνώση των ίδιων των

μαθηματικών μεθόδων, που υπεισέρχονται και των περιορισμών της υπολογιστικής

μηχανής.

Οι υπολογιστές διευκολύνουν τους μαθητές απαλλάσσοντάς τους από χρονοβόρες και

άσκοπες από διδακτική άποψη πράξεις. Ακόμη, οι μαθητές εξοικειώνονται με τις νέες

τεχνολογίες και αποκτούν ένα χρήσιμο εφόδιο. Έχουν έτσι ένα πλεονέκτημα σε

σχέση με όσους δεν χρησιμοποιούν τους υπολογιστές διότι κατανοούν τις

δυνατότητες και τους περιορισμούς της τεχνολογίας, είναι πιο δεκτικοί στην

τεχνολογία και όσο περισσότερο ασχολείται κανείς με διαφορετικά τεχνολογικά μέσα

τόσο πιο άνετα νιώθει απέναντι στις νέες εξελίξεις και τόσο πιο πρόθυμος και ικανός

είναι να τις εφαρμόσει. Οι εργοδότες θέλουν ανθρώπους που να μπορούν να

σκέφτονται, να συνεργάζονται, να επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τις πιο

αποτελεσματικές μεθόδους (την τεχνολογία όταν απαιτείται) και να εφαρμόζουν

δημιουργικά τα αποτελέσματά τους στην πράξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

(Δ.τ.Μ.) ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση

Οι πέντε κεφαλαιώδεις ανακαλύψεις,  που συνέβαλαν καταλυτικά και καίρια στη

γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση υπολογισμών και αποτέλεσαν όλες

ανεξαιρέτως, μεγάλες στιγμές των μαθηματικών αλλά και μεγαλειώδεις σταθμοί σε

κάθε,  σχεδόν,  πτυχή της ανθρώπινης εξέλιξης,  είναι,  κατά σειρά εμφάνισης,  οι

παρακάτω (Eves, 1989): ο άβακας, το ινδοαραβικό σύστημα, τα δεκαδικά κλάσματα,

οι λογάριθμοι και   ο σύγχρονος  υπολογιστής. Σύμφωνα µε έναν ορισμό (που

συµµαχεί,  ασφαλώς,  µε την αλήθεια)  οι υπολογιστές εφευρέθηκαν για να λύνουν

πολύπλοκα  μαθηµατικά προβλήματα και εξισώσεις. Μάλιστα,  η λέξη Υπολογιστής

δήλωνε αρχικά,  το λύτη εξισώσεων και µόνο µετά το 1945, ταυτίστηκε µε το

συγκεκριμένο μηχάνημα (Cerussi, 2006).

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές καταχωρίσθηκαν ως μέσα διδασκαλίας,  ήδη,  από τη

δεκαετία του 1950.  Στα πολλά πλεονεκτήματα, που κοσμούν και  ισχυροποιούν την

εκπαιδευτική φαρέτρα του  Η/Υ, εν είδει  «μαθησιακών βελών», αναμφίβολα,

συγκαταλέγονται το δυναμικό περιβάλλον διεπαφής, η αλληλεπιδραστικότητα, η

φιλικότητα, η ευχρηστία,  η ταχύτητα, τα πλούσια γραφικά, οι δυνατότητες

πλοήγησης στο κυβερνοχώρο αλλά και συγχρονικής και ασύγχρονης επικοινωνίας,  η

αυτόματη λήψη και αποστολή αρχείων, η µετάλλαξή του σε µέσο, που αντικατέστησε

παραδοσιακές συσκευές ήχου,  εικόνας και διασκέδασης και φυσικά…ο κατάλογος

συνεχίζεται,  όπως και θα εμπλουτίζεται καθημερινά µε νέες (ίσως και

εξωπραγματικές) δυνατότητες.

Οι πρώτοι λειτουργικοί υπολογιστές που τέθηκαν σε χρήση ήταν ο MARK 1   το

1944 στο Χάρβαρντ και o ENIAC το 1946, στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Η

χρήση των υπολογιστών ευδοκίµησε,  αρχικά,  σε πρόσφορο …υπερμέγεθες

«µαθηµατικό» και «µηχανικό»  έδαφος, σαν εργαλείο επίλυσης προβληµάτων. Ήταν
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δε περιορισμένη,  κυρίως,  στην ανάγνωση και πληκτρολόγηση κειµένων (Alessi

&Trollip, 2005). Το 1959, στο πανεπιστήµιο  του Ιλλινόις, ο Donald Bitier επινόησε

το PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations),  το πρώτο,

µμεγάλης κλίμακας πρόγραµµα για τη χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση. Το

έργο  αυτό παρείχε γραφικά και πρώιµα περιβάλλοντα προγραµµατισµού για  την

εκπαίδευση, µε τη βοήθεια υπολογιστών. Αργότερα,  παρουσιάζονται  και οι γλώσσες

FORTRAN και  BASIC,  µε τη δεύτερη να διαδίδεται αµέσως και να καλύπτει πολλά

γνωστικάαντικείµενα αλλά και όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης (Molnar, 1997•

Alessi & Trollip, 2005).

Στο τέλος της δεκαετίας του 70, λόγω και του παιδαγωγικού,  εκπαιδευτικού και

διδακτικού ενδιαφέροντος,  για εξατομικευμένη διδασκαλία,  παρουσιάστηκαν οι

µμικροϋπολογιστές,  που µμετασχημάτισαν άρδην και ολοκληρωτικά το πεδίο της

εκπαιδευτικής τεχνολογίας.  Ο Μικροϋπολογιστής Apple II  και αυτός της IBM,

αµέσως µετά το 1981, αποτέλεσαν την αιχμή του τεχνολογικού δόρατος, που άλωσε

και εκπόρθησε το εκπαιδευτικό,  παραδοσιακό και συμβατικό φρούριο.  Οι πρώτοι

προσωπικοί υπολογιστές, αύξησαν δραματικά την παραγωγή τους και τους κατόχους

τους,  µετά και το λανσάρισα των Windows  το 1995. Ενδιάμεσα,  το 1991,  είχε

δημιουργηθεί ο Παγκόσμιος Ιστός από τον Άγγλο Tim Berners-Lee. Ενδεικτικό της

καταιγιστικής διείσδυσης των υπολογιστών είναι η αύξηση του ποσοστού χρήσης

τους στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αμερική,  από το 1%  στο

75%, µέσα στην εικοσαετία 1963-1983.

Την εποχή εκείνη υπήρχε ένα αυξανόµενο αίσθηµα ευφροσύνης, ανάµεσα σε

µαθητές και ειδικά για τα µαθηµατικά,  αφού θεωρούνταν ότι κάθε µαθηµατικό

πρόβλημα θα επιλυόταν µε τη βοήθεια των υπολογιστών και όλη η µαθηµατική

δραστηριότητα θα ήταν προσανατολισμένη σε αυτούς. Αυτή η εσφαλμένη µαθητική

παραδοχή και προσδοκία ονομάσθηκε,  χλευαστικά, «κοµπιουτερίτιδα».  Βέβαια,  οι

υπολογιστές µπορούν να θεωρηθούν µαθηµατικά εργαλεία και πολύτιμοι

µαθηµατικοί διευκολυντές, µόνο κατά την επεξεργασία µεγάλου πλήθους συμβόλων,

σε εκτενείς υπολογισμούς και σε µεγάλης κλίμακας απαρίθμηση και έλεγχο

προτύπων και περιπτώσεων (Eves, 1990).
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3.2 Μέθοδοι διδακτικής των μαθηματικών

Οι διάφορες μέθοδοι διδακτικής των μαθηματικών μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του

‘70’, περιστρέφονται κυρίως, γύρω από τις  γενικότερες  θεωρίες  μάθησης  όπως  την

θεωρία  του  συμπεριφορισμού  ή  αργότερα  του δομισμού, που εμφανίζεται κυρίως

ως εφαρμογή της γνωστικής ψυχολογίας στη μάθηση των Μαθηματικών. Η

διδακτική  αντιμετωπίστηκε ως επιστήμη διάγνωσης και θεραπείας των παρανοήσεων

και ο μαθητής ως ο “ασθενής” που δεν κατανοεί (Hart,1981). Αργότερα, στην εποχή

μετά τον Piaget, κυριαρχεί το μοντέλο διάγνωσης των παρανοήσεων των μαθητών για

τις μαθηματικές έννοιες και η επινόηση γενικών διαγνωστικών.

Μετά τη δεκαετία του ‘80 οι  πρώτες θέσεις για  τη  δομική θεώρηση της  Διδακτικής

των Μαθηματικών (από εδώ και πέρα ΔτΜ) σηματοδοτούν την αυτονομία του χώρου

(Freudenthal,1983), που θέτει θέματα προσέγγισης μέσα από τις επιστήμες της

αγωγής, υπερβαίνοντας τα  στενά  όρια  της  γνωστικής ψυχολογίας. Ο μαθητής

κατασκευάζει έννοιες μέσα από διαδικασίες, υποθέσεις, ανταπόκρισης από το

κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, διατύπωσης θεωρημάτων και αναθεώρησης τους,

όταν η ορθότητα τους απορρίπτεται στην πράξη (Κολέζα, 2006). Σύμφωνα  με  την

νέα  θεώρηση,  ο γνωστικός τομέας για τα μαθηματικά ως πεδίο της ανθρώπινης

διανόησης είναι δυνατό να περιέχει λάθη, απορρίπτει δηλαδή την οποιαδήποτε

φαινομενολογική διάσταση και αδιαμφισβήτητη υπόσταση του αντικειμένου

(diSessa,1987). Κύριο χαρακτηριστικό των σχολών της θεώρησης αυτής είναι ότι

θεωρούν κυρίαρχο στοιχείο την ανθρώπινη κοινότητα μέσα στην οποία αναπτύσσεται

η μαθηματική νόηση και την αντιμετωπίζουν ως παράγωγο της ανθρώπινης

δραστηριότητας.

Τα τελευταία χρόνια διάφορες θεωρήσεις για  τη  μάθηση  των  μαθηματικών

εντάσσονται στις  ίδιες  σχολές  και  κατατάσσονται στα  πλαίσια  μέσα  στα  οποία

αναπτύχθηκαν, δηλαδή την  θεωρία Διδακτικών Καταστάσεων (ΘΔΚ),  την  Θεωρία

Δράσης  (ΘΔ)  και  την  θεωρία Κοινωνικο-μαθηματικών Νορμών (ΘΚΜΝ). Σε αυτές

προστίθεται το πλαίσιο περισσότερο εξειδικευμένων θεωριών που περιγράφουν την

μάθηση του ατόμου, ακόμα και ως μέλους μιας κοινωνικής ομάδας, όπως η θεωρία

των Εγκαθιδρυμένων Αφαιρέσεων (Noss & Holes, 1996).
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3.3 Η εξέλιξη της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΔτΜ) με εργαλεία

ψηφιακής τεχνολογίας

Οι τάσεις για την διδασκαλία των μαθηματικών σε περιβάλλοντα που βασίζονται σε

σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία ξεκινούν από την θεώρηση του μαθηματικού και

παιδαγωγού από το Media Lab του MIT, S. Papert. Βασικό χαρακτηριστικό της

θεώρησης του είναι η προσέγγιση που προσδίδεται  στην  αξιοποίηση  της  σύγχρονης

τεχνολογίας  που  αντιμετωπίζεται  ως  πολιτισμικό αγαθό και έχει άμεση σχέση με

την θεωρία του  Piaget, του οποίου η μελέτη για  την μάθηση προσέφερε εναλλακτική

θεώρηση  σε  σχέση  με  τον  συμπεριφορισμό. Η νέα αυτή προσέγγιση περιγράφει

την μάθηση ως δραστηριότητα της ανθρώπινης φύσης και τη μάθηση των

μαθηματικών ως διαδικασία φυσικής εξέλιξης λογικο-μαθηματικής σκέψης, όμοιας

με την εκμάθηση της γλώσσας (Papert, 1980).

Ο Papert προτείνει να σχεδιαστούν τεχνητά περιβάλλοντα πλούσια σε δυνατότητες,

ώστε να δίνουν στα παιδιά εμπειρίες δημιουργίας μαθηματικών νοημάτων (Papert,

1980). Μελετά τα  νοήματα  που  δομούν  τα  παιδιά, δηλαδή  τι  καταλαβαίνουν  και

όχι  αν  καταλαβαίνουν  ή παρανοούν νοήματα που υπάρχουν. Μαζί με τους

συνεργάτες του αναπτύσσει στο ΜΙΤ τη γλώσσα Logo (Feurzig & Papert, 1971) και

χρησιμοποιεί τον προγραμματισμό ως εργαλείο που επιτρέπει στους μαθητές την

ανάπτυξη διαισθητικών εννοιών, την δοκιμή στον υπολογιστή και την άμεση

παρατήρηση των αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό δίνει στους μαθητές   την

δυνατότητα να ομαδοποιήσουν ένα σύνολο ιδεών και να το χρησιμοποιήσουν ως νέο

αντικείμενο σε υψηλότερο αφαιρετικό επίπεδο ή να στοχαστούν πάνω στο

αντικείμενο αυτό (Douady,1985).

Ο προγραμματισμός για την ΔτΜ προσεγγίζεται ως μέσο έκφρασης, διερεύνησης,

δόμησης ιδεών, στο πλαίσιο μικρών ομάδων εργασίας όπου είναι δυνατόν να

δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για την κοινωνική κατασκευή του νοήματος μέσα

στη σχολική τάξη. Τα νοήματα που αναπτύσσουν οι μαθητές είναι συνδεδεμένα με το

περιβάλλον στο οποίο εργάζονται και τα εργαλεία με τα οποία αλληλοεπιδρούν και

επηρεάζουν την σκέψη τους. Οι Hoyles και Noss διατυπώνουν την σχέση αυτή με
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τον όρο ‘εγκαθιδρυμένες αφαιρέσεις’(Noss & Hoyles,1996). Συμφωνούν καταρχήν

με τον Papert στο ότι οι μαθητές κάνουν μαθηματικές αφαιρέσεις και ότι έχει

ιδιαίτερη σημασία να βρούμε τρόπους να  τις  περιγράψουμε. Ταυτόχρονα όμως

δείχνουν ότι  οι  αφαιρέσεις αυτές  είναι  μερικές, γιατί αναδύονται  από  πολύ

συγκεκριμένες  καταστάσεις  που  δημιουργούνται  από  τα  τεχνολογικά εργαλεία

που χρησιμοποιούν, τις δραστηριότητες που κάνουν και το περιβάλλον της τάξης με

τους συμμαθητές και τις παρεμβάσεις του δασκάλου. Συνεκτιμούν την στάση της

σχολικής ψυχολογίας, αλλά όπως ο Papert εστιάζουν στις έννοιες που δημιουργούν οι

μαθητές και προτείνουν να τις καταλάβουμε και  να  κατανοήσουμε τον  τρόπο  που

δημιουργούνται.

Ο Γάλλος ψυχολόγος G.Vergnaud (1991) υποστηρίζει ότι η μαθηματική έννοια δεν

έχει νόημα σε απομόνωση, αλλά σε σχέση με α) άλλες έννοιες που συνδέονται με

αυτήν β) μια ομάδα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γ) μια

ομάδα αναπαραστάσεων της. Ονομάζει την τριάδα αυτή νοητικό πεδίο και

υποστηρίζει ότι στη ΔτΜ αυτός πρέπει να είναι ο τρόπος αναφοράς στις μαθηματικές

έννοιες. Ανάλογα με το μοντέλο που υιοθετείται για τον όρο ‘μαθηματική έννοια’ το

παραδοσιακό των παρανοήσεων  για  την  δεκαετία του  ’80  ή  το  δομικό  μοντέλο

για  την  μάθηση  αποδίδεται διαφορετικό νόημα.

Οι Hoyes και Noss χρησιμοποιούν τον όρο ‘εκφραστικά μέσα’ για να κάνουν τη

διάκριση μεταξύ των διερευνητικών  λογισμικών  για  τα  μαθηματικά  και  των

‘μικρόκοσμων’,  όπου  δίνεται  ιδιαίτερη έμφαση   στη  δραστηριότητα της

κατασκευής (Kafai &  Resnick,1996) και στον προγραμματισμό, δηλαδή στη χρήση

τυπικού φορμαλισμού όμως ένα ιδιαίτερο νόημα, που εξελίχτηκε μέσα στην

κοινότητα της διδακτικής των μαθηματικών για την έκφραση μαθηματικών

νοημάτων. Κεντρικό σημείο που αφορά στη μάθηση των μαθηματικών με τα

εκφραστικά ψηφιακά μέσα είναι η διερευνητική δραστηριότητα με ‘μικρόκοσμους’.

Ο Papert δανείστηκε τον όρο ‘μικρόκοσμος’ από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης,

του προσδίδει. Ο ‘μικρόκοσμος’ είναι ένα λογισμικό, αλλά και ένας αυτοτελής

κόσμος, όπου οι μαθητές μπορούν να μάθουν να μεταφέρουν συνήθειες διερεύνησης

από την προσωπική τους εμπειρία (Papert,1980, σ.177) και επομένως μπορεί να

χαρακτηριστεί ευρύτερα ως ‘υπολογιστικό περιβάλλον’. Ενσωματώνει ένα συνεκτικό
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σύνολο από μαθηματικές έννοιες και σχέσεις και συνοδευόμενο από κατάλληλες

ασκήσεις και διδακτική καθοδήγηση εμπλέκει τους μαθητές σε διερευνητική και

δημιουργική δραστηριότητα παραγωγής μαθηματικών νοημάτων.

Ο διαχωρισμός των μικρόκοσμων από τα άλλα ψηφιακά εργαλεία για την ΔτΜ δεν

συνεπάγεται ότι οι μικρόκοσμοι δεν συνιστούν μέσα έκφρασης νοημάτων.

Περιλαμβάνουν συνδυασμένα τόσο τον δυναμικό χειρισμό αντίστοιχων εργαλείων,

όπως π.χ. του Cabri Geometry ή του Geometry Sketchpad, όσο και τον τυπικό

φορμαλισμό που όχι μόνο δεν εμποδίζει την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης αλλά

αντίθετα την ενισχύει με κατάλληλα εργαλεία και δραστηριότητες.

Οι διεπιφάνειες συμβολικής γλώσσας σύμφωνα με τον diSessa (2000) παρέχουν

στους μαθητές πλούσιες ευκαιρίες εμπλοκής σε δραστηριότητες όπου ο φορμαλισμός

έχει νόημα. Στις προσπάθειες των  μαθητών  να  δημιουργήσουν μαθηματικές έννοιες

ο  φορμαλισμός θεωρείται  εμπόδιο,  δεν βρίσκουν άλλο νόημα στη χρήση του, πέρα

από τον επιβεβλημένο κώδικα διεξαγωγής τυπικών δραστηριοτήτων

(Dubinsky,2000).   Αντίθετα   οι  δυναμικές διεπιφάνειες επιτρέπουν τον  εικονο-

κεντρικό χειρισμό δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα πρόσβασης σε μαθηματικές

ιδέες παρακάμπτοντας την τυπική αναπαράσταση(Laborde & Laborde, 1995, Laborde

et al, 2006). Όπως η ψηφιακή τεχνολογία παρέχει τα μέσα για να παρακαμφθεί ο

φορμαλισμός, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ενισχύσει ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο

χρήσης του από τους μαθητές, αφού τους παρέχει την δυνατότητα να εκφράσουν

μαθηματικά νοήματα χρησιμοποιώντας τον ως μέσο (Κυνηγός ,2002).

3.4 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη

Η ένταξη των ΤΠΕ στη μαθηματική εκπαίδευση στοχεύει στην αλλαγή ρόλων

μαθητών και εκπαιδευτικού στην σχολική τάξη, όπου χρησιμοποιούνται εργαλεία

λογισμικού σχεδιασμένα να  υποστηρίζουν διασύνδεση μεταξύ μαθηματικών

περιοχών κατακερματισμένων στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Με τα εργαλεία αυτά οι

μαθητές αποκτούν εμπειρίες εμπλοκής με την λογικο-μαθηματική σκέψη και που

χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατο να έχουν. Οι τρόποι αξιοποίησης των ψηφιακών

εργαλείων στη σχολική τάξη των μαθηματικών, έχει αποτελέσει  κεντρικό σημείο
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αιχμής στο πλαίσιο του ευρύτερου προβληματισμού που αφορά την ένταξη της

ψηφιακής τεχνολογίας στο σχολείο (diSessa, Hoyles & Noss, 1995, Goldenberg,

1999, Hoyles, 2001). Ιδιαίτερα η φύση και τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων

στις οποίες θα κληθούν να  εμπλακούν μαθητές  και  εκπαιδευτικοί συνεισφέρουν

στον  πλουραλισμό που  πλαισιώνει  τους αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς.

Με αφετηρία την επανεξέταση των παγιωμένων μετωπικών διδακτικών πρακτικών, ο

σχετικός διάλογος που έχει δημιουργηθεί, έχει οδηγήσει στην ιδέα, ότι οι

εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα μαθηματικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

δομούνται με τη μορφή των παιδαγωγικών πλάνων δραστηριότητας που

αποκαλούνται σενάρια. Εκλαμβάνονται δηλαδή ως σχέδια δραστηριότητας που

περιγράφουν πτυχές του μαθήματος στην τάξη, που στο παρελθόν δεν υπήρχε ανάγκη

να ληφθούν υπόψη  ή δεν είχε η εκπαιδευτική κοινότητα την απαιτούμενη

δυνατότητα να τις μελετήσει. Τέτοιες πτυχές είναι η σχέση των δραστηριοτήτων των

μαθητών με τα υπολογιστικά εργαλεία, η περιγραφή της αλληλουχίας με την οποία

εφαρμόζονται οι δραστηριότητες, ο απαιτούμενος χρόνος, ο ρόλος του εκπαιδευτικού

και  ο  τρόπος  που οργανώνει  το  μάθημα όπως  παρεμβάσεις, συζητήσεις,

προβληματισμοί.

Μία παράμετρος στην οποία βασίστηκε η εξέλιξη αυτή είναι ότι ειδικά σχεδιασμένα

υπολογιστικά περιβάλλοντα ενισχύουν την άρση παλιών εμποδίων όπως π.χ. η

μεμονωμένη αναπαράσταση, προσφέροντας εργαλεία (Kaput,1992)   στα   οποία   η

ίδια   μαθηματική   έννοια   εκφράζεται   μέσα   από   πολλαπλές διασυνδεόμενες

αναπαραστάσεις, όπου  οι  αλλαγές  στη  μια  αναπαράσταση επιφέρουν αλλαγές και

στις υπόλοιπες που συνδέονται με αυτή. Επίσης το γεγονός ότι η εμπειρία διεξαγωγής

ενός μαθήματος στην τάξη με χρήση υπολογιστικών εργαλείων, υποδεικνύει την

ανάγκη εντοπισμού και καταγραφής των προσδοκώμενων δραστηριοτήτων των

μαθητών και των εκπαιδευτικών στην τάξη.

Η προοπτική χρήσης της τεχνολογίας στο μάθημα, σε αντίθεση με την ευρέως

θεωρούμενη αυταπόδεικτη αξία της, φέρνει στο προσκήνιο όλες τις παραμέτρους που

σχετίζονται με τους ρόλους και τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων στη

διδακτική πράξη (Κυνηγός & Δημαράκη, 2002), την ανάγκη μελέτης των

μαθηματικών εννοιών που ευνοεί ένα υπολογιστικό περιβάλλον (Sutherland &
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Balacheff, 1999), το είδος των έργων που ο εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές

(Hoyles, 2001) και γενικότερα, το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η διδασκαλία

(Nardi, 1996). Η προσέγγιση αυτή υπαγορεύεται από την καταλυτική επιρροή της

χρήσης της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα, στη σχεδίαση του μαθήματος ,τη

συνεργατική μάθηση σε ομάδες, την αλλαγή των παραδοσιακών ρόλων δασκάλων

και μαθητών και τη ανάπτυξη διδακτικών μοντέλων με κέντρο τον μαθητή.

Πρέπει τώρα να εξεταστεί η μορφή που είναι σκόπιμο να έχουν οι δραστηριότητες

στις οποίες θα κληθούν να εμπλακούν οι μαθητές στη διάρκεια ενός μαθήματος με

χρήση ψηφιακών εργαλείων στην τάξη και οι παράμετροι με βάση τις οποίες

καθορίζεται ο ρόλος της υπολογιστικής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. Την

αλλαγή στο μάθημα όταν συμπεριλαμβάνεται η χρήση υπολογιστών, την σχέση του

μαθητή και του εκπαιδευτικού με την τεχνολογία αυτή, το εξαιρετικό πλεονέκτημα

που απολαμβάνει η τάξη και που χωρίς αυτό είτε είναι αδύνατο είτε πολύ δύσκολο

πρακτικά να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα εάν δεν είναι διαθέσιμο, το είδος των

δραστηριοτήτων .

Ο σχεδιασμός της μαθησιακής δραστηριότητας δεν είναι κάτι νέο αλλά  υπήρχε και

εξακολουθεί να υπάρχει με πολλούς και ποικίλους τρόπους στην εκπαίδευση, οι

δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας έχουν αποτελέσει

ένα όχημα για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η προσέγγιση της έννοιας

‘σενάριο’. Τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών εργαλείων με τις καινοτομίες που

συμπεριλαμβάνουν ευνοούν το σχεδιασμό διερευνητικών δραστηριοτήτων που

αφορούν τόσο στο πεδίο της μάθησης, όσο και το πεδίο της επικοινωνίας και της

διαπραγμάτευσης στο κοινωνικό πλαίσιο .

Οι νέες αυτές προσεγγίσεις ενισχύουν περισσότερο την προοπτική και τις

δυνατότητες για μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων στην τάξη σε σχέση με εκείνες

που παρέχονται με τη συνηθισμένη μετωπική διδασκαλία και τα αναλογικά μέσα. Η

ανάπτυξη σεναρίων, απέχει αισθητά από τις παραδοχές που χαρακτηρίζουν την

παραδοσιακή διδασκαλία. Έχει θεωρηθεί αλληλένδετη με τη  διαμόρφωση ενός

σύγχρονου «διδακτικού παραδείγματος» και  υποστηρίζει την  καλλιέργεια

μεθοδολογικών ικανοτήτων ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη



Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες

42

Ταρνανίδης Ιωάννης

διερεύνηση μέσα από το πείραμα, την ομαδική εργασία και επικοινωνία των μαθητών

στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Το διαδίκτυο δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση  σε πολύ

πλούσιες, ενδιαφέρουσες και ποικίλες πληροφορίες από ό,τι μπορεί να του προσφέρει

ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό έχει

σαν αποτέλεσμα ο κάθε μαθητής να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης

ώστε να μην είναι ένας παθητικός δέκτης της πληροφορίας. Οι μαθητές μπορούν να

μπουν ανά πάσα στιγμή, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε οποιαδήποτε

βιβλιοθήκη, σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων ενδεχομένως χρειάζονται. Έτσι

διαφοροποιείται  και προσαρμόζεται το περιεχόμενο της μάθησης αναλόγως τις

ανάγκες , δυνατότητες , κλίσεις , ενδιαφέροντα των μαθητών. Όμως  σ’ αυτό το

σημείο πρέπει να τονίσουμε τι χωρίς την απαραίτητη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού,

η συλλογή και η έκθεση διαφόρων πληροφοριών είναι δύσκολο να προάγει την

κριτική σκέψη, ειδικά για μαθητές  μικρότερης ηλικίας.

Εικόνα 7 : Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου
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Η σωστή αξιοποίηση του διαδικτύου θα λέγαμε ότι αποτελεί μία «επανάσταση» στο

χώρο της εκπαίδευσης που επιλύει το πρόβλημα των πολυάριθμων τάξεων, της

γεωγραφικής ανισότητας, του φόρτου εργασίας, της εξοικονόμησης χρόνου και της

εξατομικευμένης μάθησης. Η συνδρομή του Internet στην εξ’ αποστάσεως

εκπαίδευση  είναι μεγάλη αφού παρέχει  δυνατότητα συνεργασίας, διδασκαλίας και

εκμάθησης σε γεωγραφικά διασκορπισμένα σχολεία, επιτρέποντας τη διάχυση της

πληροφορίας και της γνώσης.  Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δημιουργούν

κοινότητες μάθησης μέσω του διαδικτύου για την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών,

εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού, και για τη συζήτηση πάνω σε κοινούς

προβληματισμούς. Οι μαθητές επωφελούνται από την ποικιλία θεμάτων και είναι

ελεύθεροι να παίρνουν πρωτοβουλίες και να εμβαθύνουν σε θέματα που τους

κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον. Με τέτοιες μεθόδους διδασκαλίας

εκμηδενίζονται οι  αποστάσεις, και η εκπαίδευση γίνεται πιο άνετη και σίγουρα πιο

ενδιαφέρουσα.

Το Διαδίκτυο και η τεράστια ανάπτυξη του, προσέδωσε μία τεράστια ώθηση σ’ όλες

τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδιαίτερα στις επιστήμες και στα Μαθηματικά. Ο

σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Μαθηματικών, δεν

μπορεί να γίνει πλέον χωρίς την αξιοποίηση του  Διαδικτύου. Τα Μαθηματικά στο

χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι μόνο, ακολουθούν κυρίως τον

λεγόμενο «παραδοσιακό» τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος δεν ανατρέπεται αλλά

εμπλουτίζεται από το Διαδίκτυο. Παρά τη χρήση διαφόρων δυνατοτήτων, όπως

Μαθηματικά προγράμματα, παρουσίαση θεματικών ενοτήτων με τη χρήση των νέων

τεχνολογιών, η χώρα μας είναι ακόμη πολύ πίσω από τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία

και πρακτική.

4.1 Εκπαιδευτικές τεχνολογίες

Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνίας στην εκπαίδευση διευρύνονται

πρόσφατα σε όλες τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται

στην έρευνα όλων των επιστημονικών πεδίων, αξιοποιούνται δε σε όλα τα
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εκπαιδευτικά / γνωσιακά αντικείμενα και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ

θεωρούνται αναντικατάστατες για μία βέλτιστη εκπαιδευτική διαδικασία.

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες προγραμματισμού και λογισμού που

χρησιμοποιούνται για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και την εφαρμογή

αλγορίθμων και εκπαιδευτικών προτύπων. Όταν η ενασχόληση με ένα σύστημα

συνδυάζεται με χρήση μαθηματικών, μας παρέχει τους κανόνες να δημιουργήσουμε

Αλγορίθμους, δηλαδή κανόνες για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το

σύστημα που μελετάμε. Ο αλγόριθμος στη συνέχεια μετασχηματίζεται σ ’ένα

πρόγραμμα για υπολογιστή και εκτελείται. Η χρήση γλώσσας προγραμματισμού για

τη δημιουργία προσομοιώσεων, ακόμα και σε διδακτικές εφαρμογές έχει

προστιθέμενη αξία, έναντι της χρήσης έτοιμων πακέτων λογισμικού, διότι μπορεί να

δώσει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να ανατρέξει στον αλγόριθμο ώστε να

μελετήσει θέματα όπως η ακρίβεια των μετρήσεων (κάτι που αρκετά συχνά αγνοείται

με τα έτοιμα “διδακτικά” πακέτα), τα όρια χρήσης του, η δυνατότητα να βελτιώσει

τον αλγόριθμο, η δυνατότητα να προσαρμόσει τον αλγόριθμο σε συγκεκριμένα

δεδομένα.

4.2 Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Το Διαδίκτυο είναι μία τεράστια δεξαμενή πληροφοριών. Αυτή η δυνατότητά

σχετίζεται με δύο καθοριστικούς παράγοντες – οφέλη από τη χρήση του . Ο πρώτος

αφορά την ευχρηστία και ο δεύτερος την ευμάθεια. Δημιουργείται όμως ο

προβληματισμός ως προς την αξιοπιστία και εγκυρότητα των πληροφοριών που

παρέχονται. Έτσι πρέπει να αξιολογείται το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων οι

οποίοι έχουν εκπαιδευτικό υλικό και να εξετάζονται διάφοροι παράγοντες όπως η

επικαιροποίηση και η εγκυρότητα, του συγγραφέα.

Το πιο σημαντικό όφελος που έχουμε από την αξιοποίηση του διαδικτύου στην

εκπαίδευση , είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα  να αντλούμε πληροφορίες , κείμενα ,

πηγές σε οπτικό αλλά και ακουστικό υλικό. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές

/φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν εύκολα ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες , διαδικτυακά

μουσεία, εξειδικευμένες δικτυακές πύλες (portals), ιστότοπους με επιστημονικό
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υλικό, επιστημονικών ενώσεων όπως Μαθηματικές Εταιρείες, όπου υπάρχει άφθονο

υλικό συγκεκριμένα για το μάθημα των μαθηματικών.

Εικόνα 8: Τι είναι τα wikis;

Οι διάφορες πηγές αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε ενημέρωση από

διαφορετικές πηγές πληροφόρησης , μέσα επικοινωνίας, νέους τρόπους αξιολόγησης

και αυτοαξιολόγησης, προσομοίωση συναρτήσεων, διαδικασιών, φαινομένων και

κατασκευή μοντέλων. Όλα αυτά μπορούν να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου

γνωσιακές δεξιότητες (higher order cognitive skills), με βάση τις οποίες ενισχύεται η

μαθησιακή διαδικασία , η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η διερεύνηση από

πολλές οπτικές γωνίες ενός θέματος, η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς επίσης

και η δυνατότητα για επικοινωνία και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Στο διαδίκτυο αναζητούμε πληροφορίες με διάφορες Μηχανές Αναζήτησης οι οποίες

στόχος τους είναι να βρίσκουν και να ταξινομούν την πληροφορία με κατάλληλους

αλγόριθμους συντακτικής και σημασιολογικής επεξεργασίας, για παράδειγμα Google

και Wolphramalpha αντίστοιχα. Μία από τις προστιθέμενες αξίες του διαδικτύου

στην εκπαίδευση είναι ότι αποτελεί πρόσφορο και χρήσιμο μέσο επικοινωνίας μεταξύ

εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου. Αποτελεί δηλαδή το κύριο μέσο για τη

δημιουργία “κοινοτήτων μάθησης”.

Ο Tim Berners—Lee που δημιούργησε τον παγκόσμιο ιστό, όταν εργαζόταν ως

φυσικός στο CERN και σήμερα πρόεδρος του W3C consortium, δημιούργησε επίσης

το σημασιολογικό ιστό (Semantic Web). Τo W3C δίνει ώθηση στην ιδέα του
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σημασιολογικού ιστού και κυρίως στα πρότυπα και τις τεχνολογίες που απαιτούνται.

Το σημασιολογικό δίκτυο έχει σκοπό να δώσει οντολογικά χαρακτηριστικά και

σημασιολογικό προσδιορισμό στις πηγές / κόμβους του διαδικτύου με απώτερο

σκοπό κάθε πληροφοριακό σύστημα να μπορεί να συνεργασθεί με κάποιο άλλο

ανταλλάσσοντας πληροφορία και όχι μόνο υπερμεσικό υλικό. Το semantic web έχει

ως στόχο να υποστηρίξει έναν ευφυή τρόπο αναζήτησης της πληροφορίας στο

διαδίκτυο με χρήση προτύπων μεταπληροφορίας τα οποία θα αναφερθούν και στη

συνέχεια.

Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι η υποστήριξη και υποδομή (scaffolding) του

εκπαιδευόμενου όταν χρησιμοποιεί δικτυακά εκπαιδευτικά συστήματα . Η

ερευνητική προσπάθεια συνίσταται κυρίως στην ευφυή ανάλυση των ενεργειών του

χρήστη και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλημάτων. Ένα τέτοιο

λογισμικό το οποίο συνδυάζει στοιχεία από τη γνωστική ψυχολογία και την τεχνητή

νοημοσύνη είναι για παράδειγμα το CTAT (Cognitive Tutor Authoring Tools) .

4.3 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτικά δίκτυα και μαθηματικοί

διαγωνισμοί

4.3.1 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξ ΑΕ), ως μεθοδολογία και ως εκπαιδευτική

πρακτική έχει στόχο την εξ αποστάσεως μάθηση (distance learning) με τη χρήση

τεχνικών εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να

αξιοποιηθεί στη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών από διάφορα σχολεία. Αυτό

όμως που προσδίδει την παιδαγωγικότατα στη μέθοδο αυτή, το κύτταρο της εξ

αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι το γνωσιακό και αξιακό περιεχόμενο της

διδασκαλίας, η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, το διδακτικό πλαίσιο μέσα στο

οποίο λαμβάνει χώρα και τα μέσα που χρησιμοποιεί (Λιοναράκης & Φραγκάκη,

2010). Από τη στιγμή που τα δεδομένα αυτά καλύπτονται και η εκπαίδευση από

απόσταση καλύπτει όχι μόνο τα μέσα, αλλά και τις αρχές μιας εποικοδομητικής
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μάθησης και διδασκαλίας, τότε διαφοροποιείται, καλείται Πολυμορφική Εκπαίδευση

και λαμβάνει με αυτές τις προϋποθέσεις μια ιδιαίτερη αξία που υποδηλώνει την

ποιοτική εκπαίδευση που λειτουργεί με αρχές μάθησης και διδασκαλίας σε ένα εξ

αποστάσεως περιβάλλον (Lionarakis, 1998).

Τα δίκτυα υπολογιστών, τα συστήματα  υπερμέσων και τα συστήματα μάθησης

συνθέτουν το νέο περιβάλλον των Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών (ΠΜΤ),

οι οποίες δίνουν στην ΕξΑΕ νέες διαστάσεις. Μπορούμε να διακρίνουμε δυο βασικές

μορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αξιοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ:

τη Σύγχρονη ΕξΑΕ, που λαμβάνει χώρα στον ίδιο χρόνο και αφορά στην πρόσωπο με

πρόσωπο εκπαίδευση από απόσταση, και την Aσύγχρονη ΕξΑΕ, καθώς μπορούν οι

ίδιοι οι μαθητευόμενοι να επιλέγουν τον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό με τον οποίο

θα συμμετάσχουν σε μια «ευρετική πορεία αυτομάθησης» (Λιοναράκης, 2001).

Πολλοί εκπαιδευτικοί προτιμούν έναν συνδυασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών

σύγχρονης και ασύγχρονης μετάδοσης –Blended Learning–, η οποία μπορεί να

ενισχυθεί και από τον συνδυασμό της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας με ένα

μαθησιακό περιβάλλον στο Διαδίκτυο – Hybrid Learning (Αναστασιάδης, 2006).

Εικόνα 9 : Εκπαίδευση από απόσταση

4.3.2 Δίκτυα Επικοινωνίας Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο

Το 1996 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο ( European Network, EUN) από 20

χώρες , ένας οργανισμός που σκοπό έχει να υποστηρίξει τη διδασκαλία και την
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μάθηση στα Ευρωπαϊκά σχολεία μέσω των ΤΠΕ. Σήμερα οι χώρες που συμμετέχουν

είναι τριάντα και έχουν υλοποιηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε τέσσερις περιοχές

δράσης: την καθοδήγηση, την εξυπηρέτηση, τη συνεργατικότητα και την ανάπτυξη.

Η αποστολή του είναι να αυξήσει τις ευκαιρίες εκμάθησης για τους νέους

Ευρωπαίους μέσω της επικοινωνίας και ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα, από τους

μαθητές μέχρι και τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών μελών.

4.3.3 Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το 2000 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιδιώκοντας την

αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την ένταξη και αξιοποίηση των

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, έθεσε σε

λειτουργία ένα τεχνολογικά προηγμένο εκπαιδευτικό δίκτυο, το Πανελλήνιο Σχολικό

Δίκτυο - ΠΣΔ (www.sch.gr)., που ως στόχο του έχει να διασυνδέσει όλα τα σχολεία

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό Intranet και

να δημιουργήσει μία νέα γενιά εκπαιδευτικών κοινοτήτων που θα χρησιμοποιεί

καθημερινά τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

4.3.4 Μαθηματικοί Διαγωνισμοί

Υπάρχουν πολλοί μαθητές που ασχολούνται με τους Διαγωνισμούς Μαθηματικών ,

τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διαβαλκανικό , Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο. Στη

χώρα μας αυτού του είδους τις δραστηριότητες αναπτύσσει με ιδιαίτερη επιτυχία, η

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – Ε.Μ.Ε. κυρίως για μαθητές της Δευτεροβάθμιας,

αλλά και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Μαθηματικοί Διαγωνισμοί διεξάγονται

από το 1918 (το σχολικό έτος 2009 – 2010 διεξήχθησαν οι εβδομηκοστοί

διαγωνισμοί). Η ανταπόκριση και η συμμετοχή των μαθητών είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συμμετέχουν και στις 3 φάσεις των

διαγωνισμών, σχεδόν 20.000 μαθητές, ενώ από την Πρωτοβάθμια στα πλαίσια

αντίστοιχου διαγωνισμού ¨Παιχνίδι και Μαθηματικά σχεδόν 50.000 μαθητές για τις 2

τελευταίες τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού.
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Στα Βαλκάνια επίσης διεξάγονται αντίστοιχοι διαγωνισμοί σε 2 επίπεδα μέχρι 15,5

ετών το πρώτο και μέχρι 18,5 ετών το δεύτερο, ενώ κάθε χρόνο διεξάγεται η Διεθνής

Μαθηματική Ολυμπιάδα. Το 2004 η χώρα μας με διοργανώτρια την Ε.Μ.Ε. διεξήγαγε

με απόλυτη επιτυχία την 45η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (International

Mathematical Olympiad). Τα τελευταία χρόνια διεξάγονται αντίστοιχοι διαγωνισμοί

και για φοιτητές. Δραστηριότητες που εξυπηρετούν αυτούς τους Διαγωνισμούς εκτός

όλων των άλλων είναι και τα Μαθηματικά Καλοκαιρινά Σχολεία – Μ.Κ.Σ. που τη

φετινή χρονιά πραγματοποιούνται για 4ο χρόνο συνεχώς. Ο θεσμός των Μ.Κ.Σ. για

πολλές ξένες χώρες είναι ευρύτατα διαδεδομένος εδώ και πολλά χρόνια.

Σ’ αυτό το σημείο προκύπτει το ερώτημα πως θα μπορούσαν να βοηθηθούν

αποτελεσματικά τα συγκεκριμένα παιδιά που συμμετέχουν σ’ αυτούς τους

διαγωνισμούς και πολλά απ’ αυτά προέρχονται από την περιφέρεια. Σήμερα με την

τεράστια δυναμική που έχει το Διαδίκτυο, όλο αυτό το μαθητικό δυναμικό μπορεί να

βοηθηθεί απεριόριστα. Μπορεί να ανατρέξει σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, από τις

οποίες να αντλήσει Επιστημονικό Υλικό για αυτές τις δραστηριότητες, αλλά ακόμη

να οδηγηθεί σε νέες πηγές και διευθύνσεις, άγνωστες ακόμη και σε Μαθηματικούς

που ασχολούνται με Ολυμπιάδες.

Το επιστημονικό υλικό που χρησιμοποιούνταν μέχρι και σήμερα προερχόταν κατά

βάση από τα βιβλία τα οποία μάλιστα είχαν υψηλό κόστος. Τώρα μέσα από αυτές τις

πηγές γνώσης μπορούν εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά οι μαθητές να έχουν

πρόσβαση στη γνώση χωρίς όρια και οικονομική επιβάρυνση. Τα βιβλία και ό,τι άλλο

σχετικό θέλουν και μπορούν να βρουν, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία

τεράστια Μαθηματική Βιβλιοθήκη. Έτσι ¨σπάνε¨ οι διάφοροι φραγμοί πρόσβασης

στα Μαθηματικά για μαθητές , ανεξάρτητα που ευρίσκονται. Επιπλέον οι

ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν γνώμες και

προβληματισμούς με συμμαθητές τους και καθηγητές. Μπορούν να λαμβάνουν μέρος

σε διάφορα Fora διαδικτυακά, όπου εκεί είναι πολύ συνηθισμένη η διακίνηση

ασκήσεων, μαθηματικών προβλημάτων, άρθρων, απόψεων αλλά και

προβληματισμών σχετικά με το μάθημα των μαθηματικών, το εκπαιδευτικό σύστημα

ή οτιδήποτε άλλο συναφές ή μη.
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4.4 Θετικά στοιχεία από τη χρήση του διαδικτύου και επιφυλάξεις

Λαμβάνοντας υπόψη την ενσωμάτωση και αξιοποίηση του διαδικτύου στο

εκπαιδευτικό σύστημα θα αναφέρουμε ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

της αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Επίσης υπάρχουν τεχνικές για την

ασφαλή και αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών με επιθυμητά χαρακτηριστικά

(όπως είναι η αξιοπιστία, η επικαιρότητα, η πληρότητα των πληροφορικών κ.ά). Η

αναζήτηση, επεξεργασία και αναμετάδοση των πληροφοριών ωστόσο, συντελείται

με σκοπό τη διδακτική αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών μέσα σε ένα

συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον.

Το διαδίκτυο είναι μια τεράστια δεξαμενή πληροφοριών, οι μαθητές γίνονται

«ερευνητές πληροφοριών» λόγω της εύκολης πρόσβασης σε δεδομένα Οι μηχανές

αναζήτησης είναι γρήγορες, αποτελεσματικές και εύκολες στη χρήση τους.

Μας προσφέρει τη δυνατότητα μιας άμεσης σύνδεσης με μέρη και ανθρώπους όπου

μαθητές και καθηγητές μπορούν να μοιραστούν τη δουλειά τους , ώστε να έχουμε μία

παγκόσμια διάχυση πληροφορίας και επιστημονικής γνώσης.

Επίσης με χρήση αναπαραστάσεων με εικόνες ή βίντεο οι μαθητές μπορούν πιο

εύκολα να κατανοήσουν πληροφορίες που αφορούν πολύπλοκα αντικείμενα και

αλγόριθμους. Δημιουργείται στους μαθητές ένα επιπλέον κίνητρο και αποκτούν

περισσότερο έλεγχο αφού από μόνοι τους ανακαλύπτουν παρά βλέπουν και

απομνημονεύουν.

Στον αντίποδα όμως όλων αυτών όπου πολλά στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω

ως θετικά , μέσα από μια διαφορετική οπτική πλευρά δημιουργούν ορισμένες

επιφυλάξεις. Για παράδειγμα το γεγονός ότι το διαδίκτυο είναι μια μεγάλη  δεξαμενή

πληροφορίων , σημαίνει παράλληλα ότι υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος πληροφορίας

για κάθε συγκεκριμένο θέμα (Υπερφόρτωση πληροφορίας) .

Επίσης είναι δεδομένο ότι υπάρχει ανάγκη ενός ποιοτικού ελέγχου στις πληροφορίες

και τις πηγές που βρίσκουν και χρησιμοποιούν οι μαθητές. Οι πληροφορίες σε

πολλές περιπτώσεις δεν είναι αξιόπιστες, δεν είναι πλήρεις, δεν είναι επίκαιρες ή,

ενδεχομένως, παρουσιάζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις από τα αποδεκτά κοινωνικά
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πρότυπα, ενδεχομένως εμπεριέχουν μηνύματα σεξιστικά, ρατσιστικά, αντικοινωνικά.

Θα πρέπει τα ενδεχόμενα αυτά να ληφθούν υπόψη από τους διδάσκοντες, σε

συνδυασμό με το γεγονός ότι οι μαθητές δεν έχουν εκείνο το γνωστικό και

πολιτισμικό υπόβαθρο που θα τους επέτρεπε να ελέγξουν την ποιότητα των

δεδομένων. Επιπλέον  ελλοχεύει ο κίνδυνος μεγέθυνσης του χάσματος μεταξύ αυτών

που έχουν και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία.

Άρα θα πρέπει οι μαθητές να ασκηθούν στην εκμετάλλευση, την κριτική σύνθεση

πληροφοριών και όχι στην απλή παράθεσή τους γιατί είναι πολύ εύκολο να θεωρηθεί

ότι κάποιος έχοντας μια επιφανειακή γνώση αυτό συνεπάγεται και πραγματική

κατανόηση. Με άλλα λόγια δε θα πρέπει η ξερή πληροφορία να επικρατήσει της

γνώσης και η ταχύτητα και η ποσότητα της ποιότητας και της κριτικής σκέψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Η ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο των νέων τεχνολογιών και οι εξελίξεις των

λογισμικών έχουν παγιώσει έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Το διαδίκτυο

πέρα από  την πρόσβαση στην πληροφορία ενισχύει την δυνατότητα της δημιουργίας

κοινοτήτων ώστε να είναι  εφικτή η ανταλλαγή και ο σχολιασμός του υλικού που

δημιουργείται από τα μέλη τους με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα δίκτυο επικοινωνίας

με κοινωνική αλληλεπίδραση.

Εικόνα 10 : Εκπαιδευτικά λογισμικά
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5.1 Κοινωνική δικτύωση

Τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης (social networking) είναι διάφορα ψηφιακά

εργαλεία με τα οποία είναι δυνατή η αξιοποίηση συγκεκριμένων τεχνολογιών όπως

τα  blogs,  wikis,  forums που έχουν κατακτήσει ένα μεγάλο μερίδιο της κοινωνικής

δικτύωσης. Ακόμη όμως και η αξιοποίηση υπηρεσιών όπως η συνομιλία (chat) και

ανταλλαγή σχολίων (post a comment) αποτελούν  μέσα πρόκλησης για την εμπλοκή

μαθητών και δασκάλων σε διαδικασίες συνεργασίας και μάθησης.

Εικόνα 11 : Κοινωνική δικτύωση

Ο ρόλος του κοινωνικού λογισμικού είναι συμπληρωματικός ως  προς τα

εξειδικευμένα εκπαιδευτικά λογισμικά. Η χρήση σχετικών εφαρμογών, οι

πλατφόρμες και άλλες τεχνολογίες που οι μαθητές χρησιμοποιούν  εκτός τάξης στην

καθημερινή επαφή τους με την τεχνολογία, παρέχουν νέους τρόπους σύγχρονης και

ασύγχρονης επικοινωνίας και η συνεργασία ακολουθεί μεθόδους περισσότερο

σύγχρονες. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία μιας ψηφιακής κοινότητας

τάξης, όπου η συνάντηση των μαθητών για επικοινωνία αλλά και συλλογική

επεξεργασία προβλημάτων αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων μέσα στο

σχολείο αποτελώντας μία πρόσθετη παιδαγωγική αξία.
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5.2 Εκπαιδευτικά λογισμικά για τα μαθηματικά

Η νέα προσέγγιση στη διδασκαλία των Μαθηματικών με τα μαθηματικά λογισμικά

καθιστά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως εργαλεία αναπαράστασης και έκφρασης

μαθηματικών εννοιών και αφορά στην μαθησιακή διαδικασία, σύμφωνα με τις

σύγχρονες αντιλήψεις για τον ρόλο του δασκάλου και του μαθητή .

Εικόνα 12 : Γράφημα από το Mathematica

Η αξιοποίηση αυτών των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των μαθηματικών

γίνεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης  παιδαγωγικής τάσης να μελετηθεί η ενίσχυση

της σκέψης των μαθητών προς ένα επιστημονικό,  μαθηματικό τρόπο. Αποτέλεσμα

αυτής της προοπτικής είναι η ευρύτερη ενίσχυση της  λογικομαθηματικής πτυχής της

έκφρασης των μαθητών ως αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και  του πολιτισμού

μας. Αναδύεται έντονη ανάγκη δημιουργίας μαθησιακών περιβαλλόντων με δράση,

έκφραση, αναπαράσταση, πειραματισμό και επιστημονική στάση απέναντι στη γνώση

και η συμμετοχή σε πολλαπλές συλλογικότητες.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ενθαρρύνει την ανάπτυξη μεθοδολογικών ικανοτήτων,

την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την διερεύνηση μέσα από πειραματισμό και την

ομαδική εργασία των μαθητών μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες. Μέσα από

το συγκεκριμένο πλαίσιο η εξέλιξη της τεχνολογίας ενισχύει την άρση εμποδίων

όπως η αναπαράσταση μιας έννοιας και προσφέρει μέσα όπως τη μοντελοποίηση, την

κιναισθητική διαχείριση ,το δυναμικό χειρισμό και τη σύνδεση όλων των

αναπαραστάσεων για ότι εμφανίζεται στη οθόνη του υπολογιστή. Δίνεται έτσι η

δυνατότητα στο μαθητή να κάνει ο μαθητής μαθηματικά, ενώ παράλληλα ο
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εκπαιδευτικός να μπορεί να σχεδιάζει δραστηριότητες για τους μαθητές του, αλλά

και να ασχολείται ο ίδιος με τα μαθηματικά σε οποιοδήποτε επίπεδο αυτός επιλέγει.

Ο ρόλος ενός τέτοιου μαθηματικού εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να αναζητήσει

εκείνες τις δομές και τις σχέσεις που επιτρέπουν στους μαθητές τις περισσότερες σε

πλήθος αλληλεπιδράσεις με τα ψηφιακά αντικείμενα, τον δυναμικό χειρισμό μεταξύ

των υπολογιστικών εργαλείων και την συνεισφορά μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

στη διδακτική πράξη. Από όλες τις αλληλοσυνδεόμενες αλληλεπιδράσεις σε αυτά τα

περιβάλλοντα τα Μαθηματικά αναδεικνύονται ως δραστηριότητα διασυνδέσεων μιας

σειράς επαγωγικών και παραγωγικών συλλογισμών και αποδίδουν πρόσθετη

παιδαγωγική αξία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε υπολογιστική εφαρμογή είναι εξίσου καλή για την

διδασκαλία των Μαθηματικών. Η καταλληλόλητα ενός υπολογιστικού

περιβάλλοντος έχει νόημα ως παιδαγωγική συνιστώσα και η εκπαιδευτική αξία του

υπολογιστικού εργαλείου φαίνεται από την ικανότητα προσαρμογής του στους

επιδιωκόμενους στόχους. Αυτή η πρόσθετη παιδαγωγική αξία έρχεται μέσα από τις

δομές και τις σχέσεις των ενεργειών που αναμένεται να έχουν οι μαθητές με

κατάλληλα σχεδιασμένα ψηφιακά αντικείμενα που επιδέχονται χειρισμό και  ευνοούν

την  δημιουργία εξαρτημένων  αμφίδρομων  σχέσεων μεταξύ  υλικού μαθητή

δασκάλου. Οι μαθηματικές έννοιες που προσεγγίζονται  με τον τρόπο αυτό

αναδεικνύονται  από μια σειρά διασυνδέσεων μέσα από παραγωγικούς ή

επαγωγικούς συλλογισμούς, αφού παρακάμπτουν την διαδικασία απλής και απόλυτα

κατευθυνόμενης υλοποίησης  διδακτικών οδηγιών, με την δημιουργία δυναμικών

αλληλεπιδράσεων και πολλαπλών στάσεων-σχέσεων μεταξύ  των εμπλεκομένων.

Τα ίδια τα Μαθηματικά μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι μια επιστήμη που

στηρίζει την εξέλιξη της στην συνεχή αμφισβήτηση, τον επαναπροσδιορισμό των

αξιωμάτων, των προβλημάτων και των λύσεων τους. Η μάθηση των Μαθηματικών

είναι μια εμπειρική, υποθετικό-παραγωγική διαδικασία με ζητούμενο την δημιουργία

και ανάπτυξη  προσωπικών νοημάτων από τους μαθητές μέσα από υποθέσεις,

εικασίες, αποδείξεις, ανασκευές,  αντιπαραδείγματα, συνεχείς τροποποιήσεις και

ελέγχους (Κυνηγός, 2007).
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Η πρόσθετη παιδαγωγική αξία της χρήσης ενός λογισμικού συνίσταται στην

διαδικασία χρήσης της τεχνολογίας για την ανάπτυξη περισσότερο ποιοτικής

λογικομαθηματικής σκέψης. Για το λόγο αυτό οι λειτουργίες ενός εκπαιδευτικού

λογισμικού εξετάζονται σε σχέση με την παιδαγωγική βαρύτητα που προσφέρουν

στο πλαίσιο αξιοποίησης του στη διδακτική πράξη. Έτσι θα πρέπει τα εκπαιδευτικά

λογισμικά να υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση και επικοινωνία, να

αναπτύσσουν τη διερεύνηση και τον πειραματισμό και να βοηθούν στην κατανόηση

των μαθηματικών ιδεών και νοημάτων.

Εικόνα 13 : Χαρακτηριστικά μαθηματικού λογισμικού

Το εύρος των περιοχών στις οποίες έχουν εφαρμογή τα μαθηματικά λογισμικά είναι

πολύ μεγάλο. Η Άλγεβρα , η Ανάλυση , η Γεωμετρία , η Στατιστική και οι

Πιθανότητες είναι κάποιες από αυτές. Οι δυσκολίες κατανόησης διαφόρων εννοιών

όπως παρουσιάζονται στις περιοχές αυτές, οι αναπαραστάσεις τους και η ροή που

ακολουθείται στα προγράμματα σπουδών παρακάμπτονται με την χρήση των

ψηφιακών εργαλείων. Ο διαφορετικός χαρακτήρας των εργαλείων για καθεμία από

τις περιοχές αυτές βασίζεται στις  λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της

τεχνολογίας, βάση της οποίας ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν τα

λογισμικά συμβολικής έκφρασης μέσω του προγραμματισμού με όπως ο
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Χελωνόκοσμος (Αβάκιο), τα λογισμικά δυναμικού χειρισμού γεωμετρικών

αντικειμένων όπως τα Geometer’s Sketchpad ή GSP, Cabri Geometry ΙΙ ή Cabri,

Geogebra και τα λογισμικά χειρισμού αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων ( Function

Probe). Επίσης το Excel μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μαθηματικό εργαλείο , το

modellus για προσομοιώσεις μοντέλων και καταστάσεων και το Αβάκιο για

διαχείριση δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

6.1 Άλγεβρα

Στο μάθημα της Άλγεβρας θα πρέπει ο μαθητής να κατανοήσει κάποιες έννοιες της,

(όπου ενδεχομένως να του φανούν δύσκολες ) αφού στο αναλυτικό πρόγραμμα

προβάλλεται ως γενίκευση της Αριθμητικής, όπου τα μαθηματικά αντικείμενα είναι

πιο  συγκεκριμένα. Στο  χώρο της  Άλγεβρας τα  αντικείμενα είναι γενικευμένοι

αριθμοί, ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις δηλώνουν το ρυθμό με τον οποίο αλλάζουν οι

τιμές που είναι δυνατόν να πάρει ένας γενικευμένος αριθμός σε σχέση με κάποιο

άλλο. Ο τυπικός, αυστηρός και αφηρημένος μαθηματικός συμβολισμός εμφανίζεται

στους μαθητές ως αυθαίρετος και η χρήση των γραμμάτων της αλφαβήτου που

συμβολίζουν άλλοτε μια μεταβλητή, άλλοτε  μια  παράμετρο και  άλλοτε  έναν

άγνωστο  δημιουργούν  τις  πρώτες  παρανοήσεις.

.Συνεπώς το πρόβλημα στην άλγεβρα εστιάζεται στην νοηματοδότηση των

αλγεβρικών συμβόλων, εκφράσεων και μετασχηματισμών που καλούνται να

εφαρμόσουν οι μαθητές. Η θεώρηση ότι τρόπος υπέρβασης της δυσκολίας

κατανόησης των αλγεβρικών συμβόλων είναι η επίλυση λεκτικών προβλημάτων που

συνδέει τον αλγεβρικό συμβολισμό με πραγματικές καταστάσεις δεν έχει αποδώσει

τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενώ σε πολλές περιπτώσεις κάνει το πρόβλημα πιο

δύσκολο. Άρα πρέπει να στραφεί η αναζήτηση στο  χώρο  των  εργαλείων  που

διαθέτουν οι μαθητές ώστε να είναι πιο εύκολη η κατανόηση τέτοιου είδους

αλγεβρικών συμβόλων και εννοιών.
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Πριν τη μεγάλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, υπήρχαν κάποια εργαλεία τα οποία

ήταν στατικά μέσα αναπαράστασης εννοιών με περιορισμένη διδακτική εμβέλεια, με

αποτέλεσμα να μην αντιδρούν στις ενέργειες του μαθητή και να απαιτούν ιδιαίτερες

νοητικές και αφαιρετικές δεξιότητες για την αναπαράσταση των αλγεβρικών εννοιών.

Η  ψηφιακή τεχνολογία είναι  δυνατόν να  αποτελέσει πρόταση υπέρβασης πολλών

δυσκολιών που έχουν σχέση με τα υψηλά επίπεδα αφαίρεσης και τα στατικά μέσα

παραδοσιακής διδασκαλίας.

Εικόνα 14: Τρόποι αναπαράστασης της συνάρτησης

Οι συναρτήσεις αποτελούν ένα κεφάλαιο ιδιαίτερης βαρύτητας στη διδασκαλία των

μαθηματικών και κυρίαρχο ρόλο σ΄ αυτό το κεφάλαιο πρέπει να αποτελεί η γραφική

παράσταση. Όπως είναι γνωστό, οι πολλαπλές αναπαραστάσεις μιας έννοιας είναι

απαραίτητες στη διαδικασία της μάθησης, για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας

αυτής. Επίσης, ο αλγεβρικός τύπος μιας συνάρτησης, η λεκτική του διατύπωση, ο

πίνακας τιμών της συνάρτησης και η γραφική της παράσταση, αποτελούν

αναπαράσταση του ίδιου αντικειμένου και η παράλληλη χρησιμοποίηση όλων των

παραπάνω μορφών διευκολύνει τη μάθηση.
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Ακόμη, στην εκπαίδευση, απαραίτητη είναι η εποπτεία και στις συναρτήσεις αυτή

είναι δυνατή μέσω των γραφικών παραστάσεων. Με τη βοήθειά τους μπορεί να γίνει

πιο εύκολα κατανοητή η έννοια της συνάρτησης και η συμμεταβλητότητα δύο

μεγεθών σε μικρότερες τάξεις, καθώς επίσης το πεδίο ορισμού, το σύνολο τιμών, η

μονοτονία, τα ακρότατα, η συνέχεια κ.α. σε μεγαλύτερες τάξεις.

Εικόνα 15: Γραφική παράσταση συνάρτησης σε διαδραστικό πίνακα

Οι μαθητές, στο Γυμνάσιο, έχουν έρθει σε επαφή με την έννοια της συνάρτησης,

κυρίως με εμπειρικό τρόπο, και έχουν διερευνήσει στοιχειωδώς συγκεκριμένες

συναρτήσεις. Στην Α’ Λυκείου μελετούν την έννοια της συνάρτησης με πιο

συστηματικό και τυπικό τρόπο. Σε πολλούς μαθητές δημιουργούνται παρανοήσεις και

ελλιπείς εικόνες σχετικά με την έννοια αυτή, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν

προβλήματα στην αναγνώριση μιας συνάρτησης, καθώς και να μη μπορούν να

χειριστούν με ευελιξία διαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας συνάρτησης (π.χ.

πίνακας τιμών, αλγεβρικός τύπος, γραφική παράσταση). Για το λόγο αυτό θα πρέπει

οι μαθητές, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων, να χρησιμοποιούν, να συνδέουν και

να ερμηνεύουν τις αναπαραστάσεις μιας συνάρτησης καθώς και να εντοπίζουν

πλεονεκτήματα και (ενδεχομένως) μειονεκτήματα καθεμιάς εξ αυτών.
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Εικόνα 16 : Μελέτη και πειραματισμός της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης

Τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία της νέας εποχής που αξιοποιούνται στην άλγεβρα για

την εκμάθηση εννοιών διαθέτουν διάδραση, που σημαίνει ότι παρέχουν δυνατότητες

επικοινωνίας με τον χρήστη και μπορούν να μετασχηματίσουν την διδακτική

διαδικασία. Η άμεση ανταπόκριση της μηχανής και ο δυναμικός χαρακτήρας της

τεχνολογίας αλλάζουν ότι μπορεί να προσφέρει η διδακτική στην υποστήριξη της

μάθησης, ενώ ενισχύει παράλληλα την διερεύνηση και τον πειραματισμό.

Προσφέρονται αυξημένες δυνατότητες υποστήριξης του τρέχοντος αναλυτικού

προγράμματος αλλά και της επέκτασης του σε θέματα που δεν είναι δυνατόν να

αντιμετωπιστούν με τα στατικά μέσα που συνήθως χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία

της άλγεβρας.

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα , έστω ένα πολυώνυμο, π.χ. ένα τριώνυμο, αποτελεί μία

έκφραση, μία παράσταση της μορφής Ρ(Χ) = 2Χ2 +3Χ+1. Η παράσταση αυτή

αποτελεί ήδη μία γενίκευση αφού ορίζει μία ισότητα η οποία μπορεί να ισχύει για

άπειρα ζεύγη αριθμών (Χ0, Ρ(Χ0)). Το νόημα όμως του πολυωνύμου δεν περιορίζεται

εδώ αφού μπορεί να θεωρηθεί ως ένα στοιχείο του συνόλου των πολυωνύμων, το

οποίο μπορώ να προσθέσω, να αφαιρέσω και γενικά να εμπλέξω σε αλγεβρική

επεξεργασία με άλλα πολυώνυμα. Τι συμβαίνει όμως όταν στην θέση των

συντελεστών του πολυωνύμου τοποθετήσω παραμέτρους; Δηλαδή, ποιο είναι το

νόημα της έκφρασης Ρ(Χ) = αχ2 +βχ +γ ; Εδώ πλέον έχουμε μία πολλαπλότητα

πολυωνύμων που εκφράζεται μέσα από έναν γενικευμένο τύπο και στο σημείο αυτό
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εντοπίζεται η δυσκολία κατανόησης εκ μέρους των μαθητών . Αυτός ο τυπικός,

αυστηρός και αφηρημένος μαθηματικός συμβολισμός εμφανίζεται στους μαθητές ως

αυθαίρετος και πολλοί ειδικοί περί την διδακτική των μαθηματικών υπογραμμίζουν

τις παρανοήσεις των μαθητών σχετικά με τα γράμματα της αλφαβήτου τα οποία

χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν άλλοτε μια μεταβλητή, άλλοτε μία παράμετρο

και άλλοτε έναν άγνωστο.

Συγκεκριμένα το νόημα που ο μαθητής αποδίδει στις μαθηματικές οντότητες όταν

επιχειρεί να λύση ένα πρόβλημα Άλγεβρας, μπορεί να προέρχεται είτε αποκλειστικά

και μόνο από τον χώρο της Άλγεβρας (π.χ. σωστή εφαρμογή των κανόνων σύνταξης)

είτε από έναν άλλο χώρο (αριθμητική, γεωμετρία, πραγματικός κόσμος κ.λπ.). Το

νόημα, για παράδειγμα, της ταυτότητας (α+β)3 =α3 +β3 +3αβ(α+β) πηγάζει από το

γεγονός ότι η σωστή εφαρμογή της επιμεριστικής ιδιότητας και στα δύο μέλη οδηγεί

στην ίδια αλγεβρική έκφραση, δηλαδή το νόημα προέρχεται από την σωστή

εφαρμογή των κανόνων αλγεβρικής επεξεργασίας. Το νόημα όμως της ταυτότητας

αυτής θα μπορούσε να προέρχεται από το γεγονός ότι οι αριθμητικές τιμές των δύο

μελών της ταυτότητας ταυτίζονται κάθε φορά που κάνουμε αντικατάσταση των α, β

με συγκεκριμένους αριθμούς. Τέλος, η ταυτότητα αυτή θα μπορούσε να αντλήσει

νόημα από μία γεωμετρική παράσταση των εκφράσεων που περιέχουν τα δύο μέλη

της. Συγκεκριμένα ένας κύβος πλευράς (α+β) θα μπορούσε να αναλυθεί σε έναν

κύβος πλευράς α, σε έναν κύβο πλευράς β, κα σε τρία ίσα ορθογώνια

παραλληλεπίπεδα με διαστάσεις  α, β, (α+β). Έτσι μπορούμε να αναδείξουμε τις

διαφορετικές πτυχές της ίδιας έννοιας μέσα από τις διαφορετικές λειτουργίες που

διαθέτουν.

Έχει θεωρηθεί ότι ένας τρόπος υπέρβασης της δυσκολίας κατανόησης των

αλγεβρικών συμβόλων και παραστάσεων είναι η επίλυση λεκτικών προβλημάτων η

οποία συνδέει τον αλγεβρικό συμβολισμό με πραγματικές καταστάσεις. Φαίνεται ότι

η επίλυση προβλημάτων δεν έχει αποδώσει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφού

παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι μαθητές να περιορίζονται σε αποστήθιση κανόνων

και μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων χωρίς να κατανοούν τις έννοιες που

χρησιμοποιούν.
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Τον εύλογο ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι πού οφείλεται αυτή η υστέρηση σε

αποτελεσματικότητα και γιατί τα προβλήματα κατανόησης εκ μέρους των μαθητών

παραμένουν; Μία απάντηση θα μπορούσε να αναζητηθεί στον χώρο των εργαλείων

που διαθέτουν οι μαθητές, συγκεκριμένα στο γεγονός ότι τα προ-τεχνολογικά στατικά

μέσα αναπαράστασης των εννοιών έχουν περιορισμένη διδακτική εμβέλεια. Η χρήση

του τετραδίου και του πίνακα στην αναπαράσταση των αλγεβρικών εννοιών απαιτεί

ιδιαίτερες νοητικές και αφαιρετικές δεξιότητες καθώς τα συγκεκριμένα στατικά μέσα

δεν διαθέτουν διαδραστικά χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν αντιδρούν στις ενέργειες του

μαθητή.

Εικόνα 17 : Τριγωνομετρικές συναρτήσεις σε μαθηματικό λογισμικό

Τα χαρακτηριστικά των αλγεβρικών λογισμικών  γενικότερα  δίνουν  δυνατότητα

διερεύνησης  και  πειραματισμού  με  τις  αλγεβρικές έννοιες καθώς και μελέτης του

τρόπου που συνδέει τις μεταβολές αυτές. Με τα σύγχρονα αλγεβρικά λογισμικά

επιτρέπεται η ανάδειξη διαφορετικών πτυχών στις έννοιες μέσα από τις λειτουργίες

τους που προσφέρονται για αναζήτηση τρόπων διδακτικής αξιοποίησης και εμπλοκής

των μαθητών με τρόπο που επιτρέπει την προσέγγιση και ανάδειξη τους.



Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες

62

Ταρνανίδης Ιωάννης

6.2 Γεωμετρία

Τα μαθηματικά είναι µια από τις γλώσσες της φαντασίας και η γεωμετρία είναι µια

δεξιότητα των ματιών,  των χεριών καθώς επίσης και του νου.  Οι λέξεις «θεώρημα»

και «θέατρο» είναι οµόριζες  και σχετίζονται µε τις παρουσιάσεις, µε τις επιδείξεις,

ενώ και οι δύο παρέχουν µια αύρα µαγείας γύρω τους (Johnston- Wilder &  Pimm,

2005).

Τα λογισμικά ∆υναµικής Γεωμετρίας προσφέρουν αυτή την αίσθηση της µαγείας, µε

τη δημιουργία και το συνεχή µετασχηµατισµό διαγραµµάτων και άλλων

μαθηματικών μορφών. Αντίθετα από την ανθρώπινη νοητική φαντασία, η οθόνη του

υπολογιστή μπορεί επίσης να κρατήσει συγκεκριμένες εικόνες για παρατήρηση και

διερεύνηση και,  επιπλέον,  είναι ένας δημόσιος χώρος,  που καθιστά τις δυναμικές

φαντασίες, ορατές σε όλους (Johnston- Wilder & Pimm, 2005).

Εικόνα 18 : Περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας

Η Γεωμετρία, αναμφίβολα,  είναι το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο η τεχνολογία

έχει εισέλθει «δυναμικά»,  µέσω,  αυτών των γνωστών δια δραστικών περιβαλλόντων

μάθησης. Ακόμα,  τέτοιες τεχνολογικές προσεγγίσεις είναι δυνατές ακόμα και στην

ύλη του ∆ημοτικού Σχολείου. Τα πρώτα ∆υναµικά   Περιβάλλοντα Γεωμετρίας

αξιοποίησαν πλήρως,  την τεράστια πρόοδο που είχε συντελεστεί στη δημιουργία

γραφικών διεπαφών χρήστη.  Ένα από τα κίνητρα ήταν να ενισχυθούν οι μαθητές,
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ώστε να αντιληφθούν τις γενικές πτυχές ενός στατικού διαγράµµατος (Laborde et all,

2006).  Επιπλέον το σημαντικότερο πλεονέκτημά τους είναι ότι δεν απαιτούν

γνώσεις προγραµµατισµού και έτσι είναι πιο φιλικά προς το χρήστη μαθητή ή και

δάσκαλο.

Εικόνα 19 : Mathematica γράφημα τριγωνομετρικής συνάρτησης σε 3 διαστάσεις

Υπάρχουν 2 ειδών λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί για τη διδασκαλία και την

μάθηση της Γεωμετρίας. Είναι τα λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας, όπως το Cabri

Geometry, το Sketchpad και το Geogebra και αυτά της συμβολικής έκφρασης, όπως ο

χελωνόκοσμος.

Τα λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να

μετασχηματίζει τα γεωμετρικά αντικείμενα που σχεδιάζει συνεχώς και σε πραγματικό

χρόνο. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει στο χρήστη να μετακινήσει ελεύθερα

ορισμένα στοιχεία του σχήματος που κατασκεύασε για να παρατηρήσει με ποιόν

τρόπο ανταποκρίνονται δυναμικά άλλα στοιχεία του σχήματος στις αλλαγές αυτές.

Πλεονέκτημα αποτελεί το ότι το λογισμικό διατηρεί όλες τις σχέσεις που ορίστηκαν

ως ουσιαστικούς περιορισμούς της αρχικής κατασκευής και  όλες τις σχέσεις   που

είναι   μαθηματικές  τους   συνέπειες. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη

αιτιολόγησης του ‘γιατί και πως μια κατασκευή δουλεύει’ και αναδεικνύονται  οι
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μετασχηματισμοί των κατασκευών, οι κανονικότητες και τα αναλλοίωτα στις

μεταβολές.

Ο βασικός πυρήνας της ιδέας είναι να αναπτύξουν οι μαθητές διαισθητικές ιδέες, να

τις εκφράσουν με σύμβολα, να τις ‘εκτελέσουν’ στον υπολογιστή και να

παρατηρήσουν τα αποτελέσματα τους . Οι ιδέες  του Papert είχαν ως αποτέλεσμα την

δημιουργία της γλώσσας  Logo με δυνατότητα ορισμού και εύκολης επεξεργασίας

προγραμμάτων με εύκολο και διαισθητικό τρόπο που προσεγγίζει τον τυπικό

φορμαλισμό. Τα προγράμματα αυτά ονομάζονται διαδικασίες και ο αντίστοιχος

φορμαλισμός συνίσταται σε εντολές μετατόπισης, αλλαγής διεύθυνσης και σε μια

εικονική οντότητα (τη χελώνα) με θέση και διεύθυνση στο επίπεδο. Στα υπολογιστικά

περιβάλλοντα που βασίζονται στη γεωμετρία της χελώνας οι μαθηματικές έννοιες

οικοδομούνται μέσω της δυνατότητας ορισμού των διαδικασιών ως αντικειμένων που

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως  ξεχωριστά εργαλεία κατασκευής νέων  εργαλείων,

δημιουργώντας έτσι  τις προϋποθέσεις για μαθηματική σκέψη. . Πρόκειται για

μάθηση μέσα από την κατασκευή και τη διερευνητική δραστηριότητα με

«μικρόκοσμους». Οι μαθητές γράφουν τα δικά τους προγράμματα με τη μορφή

ακολουθιών προγραμματιστικών εντολών της Logo (δηλαδή διαδικασιών) και

δημιουργούν γεωμετρικές κατασκευές, έχοντας επιπλέον τη δυνατότητα να

διερευνήσουν τις ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων που θέλουν να

κατασκευάσουν πειραματίζοντας πάνω σε αυτά.

Ο χελωνόκοσμος καθώς και όλα τα λογισμικά συμβολικής έκφρασης  κατά κύριο

λόγο βασίζονται στην αξιοποίηση του προγραμματισμού στη διδακτική των

μαθηματικών μέσα από την εμπλοκή των μαθητών να ‘κάνουν οι ίδιοι μαθηματικά'

χρησιμοποιώντας εργαλεία που επιτρέπουν διασύνδεση συμβολικής έκφρασης και

γραφικής αναπαράστασης. Τα λογισμικά αυτά ανήκουν στην κατηγορία των

διερευνητικών μικρόκοσμων,  αποτελούν εικονικά εργαστήρια και επιτρέπουν στους

μαθητές να δημιουργήσουν πληθώρα ομοειδών σχημάτων, να πειραματισθούν, να

εξερευνήσουν και να παρατηρήσουν, προκειμένου να εντοπίσουν σταθερές,

πρότυπα και κανονικότητες,  ώστε να διατυπώσουν υποθέσεις τις οποίες και θα

δοκιμάσουν ακολούθως, µε τη συνδρομή του λογισμικού.  Σε ένα τέτοιο είδος

αλληλεπίδρασης µε το μικρόκοσμο ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει   τη γνώση που
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ενσωματώνεται στο λογισμικό και μπορεί έπειτα να κατασκευάσει µια κατάλληλη

γεωμετρική γνώση (Bartolini Bussi et all).

Θεωρείται πλέον δεδομένο ότι τα δυναμικά περιβάλλοντα διευκολύνουν την

καλύτερη κατανόηση των γεωμετρικών εννοιών και    ενθαρρύνουν τους µαθητές να

κινηθούν προς υψηλότερα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης πέραν µιας στραγγαλιστικής

απομνημόνευσης ιδιοτήτων,  κάποιων γεωμετρικών σχημάτων (Ustun & Ubuz, 2004).

6.3 Στατιστική και Πιθανότητες

Τα τελευταία χρόνια ο όρος διαχείριση δεδομένων (data handling) προτείνεται ως

συνδετικός κρίκος στη διδακτική προσέγγιση των εννοιών των πιθανοτήτων και της

στατιστικής στο σχολείο. Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλλε η ανάπτυξη ειδικών

εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να

διαχειριστούμε μεγάλες ποσότητες δεδομένων, να κάνουμε ποσοτικές αναλύσεις των

δεδομένων αυτών και να τις επεξεργαστούμε στατιστικά.

Έτσι η  ενσωμάτωση των  εφαρμογών  της  στατιστικής  και  των  πιθανοτήτων  στο

αναλυτικό  πρόγραμμα  αποτελεί ευκαιρία να καλλιεργηθούν οι στατιστικές

διαισθήσεις των μαθητών, να έρθουν στο προσκήνιο οι μαθηματικές έννοιες που

εμπλέκονται στις στατιστικές τεχνικές και να δημιουργηθούν πεδία διασύνδεσης των

συγκεκριμένων εννοιών με ευρύτερες πτυχές της μάθησης των μαθηματικών όπως η

συμβολική χρήση, η επαγωγική σκέψη, η λογική επεξεργασία των δεδομένων και τα

συμπεράσματα ή αποτελέσματα που ενδεχομένως υπάρχουν.
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Εικόνα 20 : Στατιστική ανάλυση δεδομένων

Τα δεδομένα και οι ενδείξεις που προκύπτουν κατά την επεξεργασία τους. είναι οι

βασικές έννοιες της στατιστικής και αποτελούν τον  κεντρικό  άξονα  με  βάση  τον

οποίο  διαρθρώνονται  οι  νέες  προτάσεις  που  αφορούν  τη διδασκαλία των

αντίστοιχων μαθηματικών εννοιών. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της τεχνολογίας είναι

κρίσιμος. Από παιδαγωγική σκοπιά, οι διαδικασίες κατασκευής νοημάτων από τους

μαθητές μέσα από την επεξεργασία δεδομένων έχουν αποτελέσει κεντρική πτυχή και

της αντίστοιχης έρευνας στο πεδίο της διδακτικής των πιθανοτήτων και της

στατιστικής.

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που σχεδιάζονται για τις πιθανότητες και τη στατιστική

παρέχουν στους μαθητές δυνατότητες αναπαράστασης και χειρισμού των δεδομένων

με βάση κλασικές αναπαραστάσεις (π.χ. γραφήματα διαφόρων τύπων, διαγράμματα

Venn, ραβδογράμματα) και είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν ως μέσα υποστήριξης

των μαθησιακών διαδικασιών. H  συγκεκριμένη οπτική σχεδιασμού βασίζεται στην

άποψη ότι η σταδιακή ανάπτυξη εξειδικευμένων τρόπων επεξεργασίας των

δεδομένων και αντίστοιχων συλλογισμών συνδέεται άρρηκτα με την δυνατότητα

εξειδικευμένων τρόπων εγγραφής και χρήσης των δεδομένων. Έτσι το λογισμικό

παρέχει λειτουργίες που ευνοούν την εστίαση στα νοήματα που κατασκευάζουν οι

μαθητές για αντικείμενα που δεν υπάρχουν στα δεδομένα, αλλά αποτελούν δικές τους

νοητικές κατασκευές. Η τεχνολογία προσφέρει αναπαραστάσεις και δυνατότητες

χειρισμού τους, διευκολύνοντας   με τον τρόπο αυτό τους μαθητές στην ανάπτυξη

αφαιρετικών διαδικασιών και γενίκευσης.
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Εικόνα 21 : Συμπεράσματα από την ευθεία γραμμικής παλινδρόμησης  ( συντελεστής

συσχέτισης)

Τα περιβάλλοντα αυτής της κατηγορίας έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη της

Διερευνητικής Επεξεργασίας Δεδομένων (ΔΕΔ, Exploratory Data Handling) που

χαρακτηρίζεται από την οργάνωση, την περιγραφή, την αναπαράσταση και την

ανάλυση δεδομένων από τους μαθητές μέσα από τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων

οπτικών αναπαραστάσεων σε υπολογιστικά περιβάλλοντα. Στο παιδαγωγικό πλαίσιο,

η ΔΕΔ επικεντρώνεται στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη συλλογή και το

χειρισμό δεδομένων που περιλαμβάνει αναγνώριση ιδιοτήτων κατά την

αναπαράστασή τους (π.χ. αναγνώρισης της τάσης κατά τη γραφική αναπαράσταση

σημείων), διάκριση φαινομένων και ανάπτυξη μαθηματικών νοημάτων μέσα από

εικασίες, πειραματισμό και υποθέσεις.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Επειδή το μέλλον ορίζεται από το παρόν και το παρόν είναι το αποτέλεσμα του

παρελθόντος, η αυτογνωσία του παρόντος μας οδηγεί στη γνώση του μέλλοντος. Η

τεχνολογία, από μόνη της δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Η χρήση, η μέθοδος και η

πρόθεση είναι οι βασικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν μια πράξη, ένα φαινόμενο ή

γεγονός, και ανάλογα το μετατρέπουν σε χρήσιμο εργαλείο, σε εμπόδιο ή σε κίνδυνο.

Υπό αυτό το πλαίσιο, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα φαινόμενο που μόνον ο

κατάλληλος κοινωνικός σχεδιασμός και έλεγχος θα διασφαλίσει την ορθή ανάπτυξη

και λειτουργία τους, καθώς και την ύπαρξή τους στο μέλλον ως ένα εργαλείο

ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου και όχι σαν ένα ακόμη τεχνολογικό επίτευγμα το

οποίο θα διευρύνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και θα οδηγήσει σε

ακόμα μεγαλύτερη ανισορροπία στη συμμετοχή του πολίτη, στη δημιουργία, στην

παραγωγή, στην ευτυχία. Η τεχνολογία δεν έχει βούληση. Ανακαλύπτεται και

χρησιμοποιείται από ανθρώπους, που έχουν τη βούληση, συνεπώς και την ευθύνη, για

το τι παράγουν και πώς το χρησιμοποιούν. Έτσι, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις,

είναι εφικτό να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη και εξέλιξη τεχνολογίας και πολιτισμού.

Κι επειδή είναι πολύ δύσκολο – αν όχι αδύνατο – να σταματήσουμε την πρόοδο και

την εξέλιξη, το βάρος πέφτει στο ίδιο το άτομο και τη σωστή εκ μέρους του χρήση

της τεχνολογίας ( Πόσμαν 1997).

Οι δυνατότητες που μας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και μέσα έκφρασης δεν είναι

δυνατό να αγνοηθούν. Οι νέες αυτές τεχνολογικές εξελίξεις θα μεταβάλλουν τη

μορφή του σημερινού κόσμου. Εκπαιδευτικοί και νέες τεχνολογίες

αλληλοσυμπληρώνονται. Ενώ οι υπολογιστές θα χρησιμοποιούνται ως αστείρευτη

πηγή πληροφοριών, οι εκπαιδευτικοί θα προάγουν την ενεργό συμμετοχή, τη

συνεργασία, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την κριτική σκέψη. Οι καθηγητές θα

πρέπει να αλλάξουν στάση και πρωταρχικός τους σκοπός δεν πρέπει να είναι ο

έλεγχος και το μπλοκάρισμα της ροής των πληροφοριών, αλλά η εξασφάλιση των

συνθηκών εκείνων, μέσα από τις οποίες, η εκπαίδευση θα διαμορφώσει και θα

αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο άτομο σε όλα τα επίπεδα (γνωστικό, συναισθηματικό,

ψυχοκινητικό) και όχι μόνο στη γνωστική του πλευρά. Άρα, ο ρόλος του
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εκπαιδευτικού θα είναι ρόλος συντονιστή και συμβούλου και όχι του μεταδότη της

γνώσης. Δε θα προσφέρει έτοιμη την λύση, αλλά θα οργανώνει έτσι το μάθημα ώστε

να την ανακαλύπτουν οι ίδιοι οι μαθητές, συζητώντας το πρόβλημα μαζί του. Με

άλλα λόγια, οι υπολογιστές θα δίδουν κάθε είδους πληροφορίας και οι εκπαιδευτικοί

μέσω της διδασκαλίας τους θα μετατρέπουν την κοινή γνώση σε επιστημονική και οι

μαθητές θα συγκροτούν την επιστημονική γνώση, διακρίνοντάς την από την κοινή

γνώση (κάθαρση), μέσω και της προσωπικής τους αναζήτησης.

Όπως συμβαίνει με όλα τα τεχνολογικά αγαθά, η ορθή ή λανθασμένη χρήση τους

επαφίεται στο σύνολό της στα δικά μας χέρια, στη δική μας διαχείριση. Το σύγχρονο

σχολείο οφείλει να παρακολουθεί την εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά και

την ανάπτυξη των ηθικών δυνάμεων του πολιτισμού. Έτσι, στο σύγχρονο σχολείο,

δικαιούνται θέση οι δυνάμεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο πολιτισμό.

Όμως για την επιτυχή πραγματοποίηση όλου αυτού του εγχειρήματος απαιτείται

μακρόπνοος και καινοτόμος σχεδιασμός, ορθολογική διαχείριση και ομαλή ένταξη

τους στην εκπαίδευση, όπως επίσης αποδοχή και συμμετοχή όλων των φορέων. Η

χρησιμοποίηση των σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας με αποτελεσματικό τρόπο

δεν είναι απλή διαδικασία. Συνεπάγεται την οικοδόμηση λειτουργιών διανοητικών

αναπαραστάσεων, έτσι ώστε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και, γενικότερα,

οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, να είναι θέση να κατανοούν, να

παρεμβαίνουν, να αποκαλύπτουν τις απατηλές καταστάσεις, να αντιστέκονται σε

αφορισμούς, να παρακολουθούν τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι ανά πάσα στιγμή

ικανοί να συμμετέχουν.

Οι διαδικασίες αυτές δεν γίνονται ούτε αυτόματα, ούτε αυθόρμητα. Προϋποθέτουν

παιδεία  και κουλτούρα. Η σωστή εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών και η

βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι καθήκον όλης της ανθρωπότητας και δεν μπορούν

να επιτευχθούν παρά μόνο με τη σύνδεση, την ευφυία και την υπευθυνότητα όλων

μας. Οι νέες ημέρες έρχονται για καλύτερη γνωριμία και κατανόηση των ανθρώπων

μέσα από τα επιτεύγματα τού πνευματικού πολιτισμού, την παιδεία που εξυψώνει

τον άνθρωπο, τον διαφοροποιεί ως εθνική πολιτισμική οντότητα και συγχρόνως τον

ενώνει με τους άλλους ανθρώπους στο επίπεδο μιας πανανθρώπινης οικουμενικής

καλλιέργειας και ουσιαστικής συνάντησης ανθρώπου με άνθρωπο.
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