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Περίληψη  

 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η ταχεία ανάπτυξη των ΤΠΕ 

έχει καταστεί ένα από τα πιο μείζονα θέματα που συζητήθηκαν από τους μελετητές 

(Dreyfus, Laborde, Hillel, et al.) στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει λόγω της 

ικανότητας των ΤΠΕ να παρέχουν μια δυναμική και ενεργητική διδασκαλία στο 

μαθησιακό περιβάλλον. Στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε, οι εκπαιδευτικοί 

απαιτείται να ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στην καθημερινή διδασκαλία τους και να 

αντικαθιστούν  παραδοσιακές μεθόδους με σύγχρονα εργαλεία. Ένας από τους στόχους 

της διαδικασίας αυτής  είναι  να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τις δυνατότητες μετάπλασης της διδακτικής διαδικασίας 

γενικότερα.  

Επειδή όμως η διδακτική και η μάθηση είναι έννοιες αλληλένδετες, θεώρησα ότι 

δε θα μπορούσα να ξεκινήσω την εργασία αυτή χωρίς κάποια αναφορά στις 

εγκεφαλικές λειτουργίες που διέπουν τις μαθησιακές διαδικασίες. Οι εσωτερικές αυτές 

διαδικασίες είναι εξίσου σημαντικές με τις διαδικασίες που συμβαίνουν και στο 

κοινωνικό περιβάλλον της τάξης.  

Έτσι, στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση των όρων «διδακτική» και 

«μετάπλαση».  Πώς μπορεί να εννοηθεί  η διδακτική και πόσα είναι τα επίπεδα ή τα 

είδη της μετάπλασης; Όλα αυτά ορίζουν τις αποφάσεις του εκπαιδευτικού γι’ αυτό που 

θα ακολουθήσει στην τάξη και συμβάλλουν στο τελικό αποτέλεσμα, σ’αυτό που θα 

μπορούσαμε να πούμε «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα».  
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Η κοινωνική παράμετρος της μάθησης παρουσιάζεται αναλυτικά στα επόμενα 

κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρω τα χαρακτηριστικά της 

ψηφιακής εποχής γιατί μόνο γνωρίζοντας το γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών που 

συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία μας μπορούμε να κατανοήσουμε τι 

αυτό επιτάσσει στη σχολική πραγματικότητα. Στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά 

αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατόν το σχολείο να αγνοήσει ό,τι συμβαίνει στην ψηφιακή 

εποχή.  

Το επόμενο βήμα της αναφοράς είναι να δούμε τι συμβαίνει στην τάξη. Εκτός 

από μία σύντομη ιστορική αναδρομή γίνεται προσπάθεια παρουσίασης  της τεχνολογίας  

που χρησιμοποιείται στην τάξη σήμερα.  

Προχωρώντας, αναλύονται οι πρωταγωνιστές της διαδικασίας της μάθησης: οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Μόνο που τώρα παρουσιάζονται υπό το πρίσμα της 

αντίθεσης που δημιουργεί η εμπειρία στη χρήση των τεχνολογιών. Για αυτό και 

αναφέρονται ως ψηφιακοί μετανάστες και αυτόχθονες αντίστοιχα.  

Τέλος, περιγράφονται σχολαστικά η μετάπλαση, τα επίπεδά της καθώς και οι 

τρόποι εφαρμογής της μέσα στη σύγχρονη τάξη.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική μετάπλαση, εκπαιδευτική τεχνολογία, ψηφιακοί μετανάστες, 

ψηφιακοί αυτόχθονες.  
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Abstract 

 

During the last two decades, the rapid development of ICT has become one of 

the most important topics discussed by scholars (Dreyfus, Laborde, Hillel, et al.) in the 

field of education. This is due to the capability of ICT to provide a dynamic and 

energetic teaching in the learning environment. In the digital age, teachers are required 

to integrate ICT into their daily teaching routine and to replace traditional methods with 

modern tools. One of the goals of this research is to examine the effectiveness of the 

integration of ICT in education in regard with the potential transformation of the 

teaching process, in general.  

Since teaching and learning are interrelated, I felt that I could not start this work 

without any reference to the major brain functions of learning. These internal processes 

are as important as the processes occurring in the social environment of the classroom. 

Thus, in the second chapter I analyze the terms "teaching" and "didactic 

transformation." How teaching can be understood and how many levels of 

transformation exist? Can didactic transformation define the educational decisions of 

teachers about what will follow in class and contribute to the final result? Is this 

something like a 'hidden curriculum'? 

The social aspect of learning is presented in detail in the following chapters. 

Specifically, in the third chapter I mention the characteristics of the digital age, because 

only knowing the context of the changes occurring in recent years in our society, we can 

understand what is required in school reality. In the international literature it is often 

stated, that school cannot ignore what is happening in the society in digital age. 
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The next reference step is to see what happens in the classroom. Apart from a 

brief historical review I present the technology used in the classroom today. Moving on, 

we analyze the protagonists of the learning process: teachers and students. I present 

them in the context of contrast caused by the experience of the use of the technologies. 

So I refer to them as digital immigrants and natives, respectively. 

Finally, didactic transformation, its levels, and detailed rules for applying in the 

modern classroom are thoroughly described.  

 

 

Keywords: Teaching transformation, educational technology, digital immigrants, and 

digital natives. 
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Εισαγωγή  

Αρκετοί ερευνητές όπως ο Dreyfus, Laborde, Hillel και άλλοι υποστήριξαν ότι 

οι υπολογιστές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη των 

μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης. Ο εσωτερικός γνωστικός χαρακτήρας που 

δύναται να εμπεριέχεται στα περιβάλλοντα μάθησης μέσω της τεχνολογίας είναι 

μοναδικός σε σύγκριση με άλλα μαθησιακά υλικά. 

Αυτά τα παραπάνω συμπεράσματα προέκυψαν όλα μέσα στην τάξη υπό την 

καθοδήγηση των καθηγητών προς τους μαθητές. Πλέον η πραγματικότητα έχει αλλάξει. 

Οι μαθητές που γεννήθηκαν μετά το 2000 μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον εξ’ 

ολοκλήρου μέσα στην τεχνολογία και έγιναν ένα με αυτήν  χρησιμοποιώντας τους 

υπολογιστές πριν καν μάθουν να γράφουν σε έντυπο χαρτί. Οι εγκεφαλικές τους 

λειτουργίες τροποποιήθηκαν και η αντίληψη τους στις νέες τεχνολογίες εκτοξεύτηκε 

στα ύψη.  

Πώς γίνεται λοιπόν ένας εκπαιδευτικός με περιορισμένες γνώσεις στην 

τεχνολογία να κάνει μάθημα με υπολογιστές σε αυτά τα παιδιά; Αυτό το βασικό 

ερώτημα είναι ουσιαστικά και το θέμα που ερευνά η παρούσα εργασία. 

Η σημαντικότερη ανθρώπινη συνεργασία στον κόσμο είναι η εκπαίδευση, για το 

βασικό λόγο ότι καθορίζει τη μελλοντική κοινωνία, γεφυρώνοντας το ταξικό χάσμα 

αλλά και το χάσμα των γενεών. 

Άρα είναι απόλυτα φυσικό ο άνθρωπος να θέλει να συνδυάσει την τεχνολογία 

με την εκπαίδευση. Βασικό κομμάτι της τεχνολογίας στην περίπτωση αυτή είναι η 

πληροφορία. Η πληροφορία ως πρωταρχικό στοιχείο της εκπαίδευσης, είναι κάτι που οι 
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μαθητές πλέον μπορούν να βρουν σε μερικά δευτερόλεπτα, πράγμα που έρχεται σε 

σύγκρουση με τους παλιούς εκπαιδευτικούς. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί πρέπει ανά πάσα 

στιγμή να είναι σε θέση όχι μόνο να κατέχουν όλη αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά 

να την χειρίζονται με τόσο δελεαστικό τρόπο ώστε να αποτελεί κίνητρο μάθησης για 

τους νέους μαθητές. Άρα μιλάμε για μία διδακτική μετάπλαση με τη χρήση πλέον της 

τεχνολογίας. 

Όλοι μας μιλάμε για τη σύγχρονη διδακτική και πόσο σημαντική είναι, επίσης 

όλοι μας μιλάμε για την σημαντικότητα της τεχνολογία. Η πρωτοτυπία της 

συγκεκριμένης έρευνας, έγκειται στην ενασχόληση με το πως πρέπει η διδακτική 

διαδικασία μέσα στη σύγχρονη τάξη, να τροποποιηθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας, 

ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική, πιο λειτουργική και πιο προσοδοφόρα. 

Για να μπορέσουμε να συνδέσουμε την αξία της διδακτικής μετάπλασης με την 

βοήθεια της τεχνολογίας στη σύγχρονη τάξη, θα πρέπει να αναλύσουμε τις έννοιες 

όπως διδακτική, διδακτική μετάπλαση, σύγχρονη τάξη, ψηφιακοί μετανάστες και 

αυτόχθονες και βέβαια τη διαδικασία με την οποία ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί 

κατά τη διαδικασία της μάθησης . 

 

 

  



15 

 

 

 

 

 

Α θεωρητικό μέρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1                    Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η μάθηση 

16 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 1ο 

 
 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η μάθηση 

 

1.1.Εισαγωγή  

Από την δεκαετία του ’50 γίνονται προσπάθειες μιας γνωστικής στροφής, αφού 

υπεισέρχεται στα πεδία της εκπαίδευσης η διερεύνηση ψυχολογικών φαινομένων που 

διαδραματίζονται κατά τη διαδικασία της μάθησης. Οι ερευνητές της εποχής εκείνης 

άρχισαν να προβληματίζονται ιδιαίτερα με την συμπεριφοριστική λειτουργία του 

μαθητή κατά την εκπαίδευση και παράλληλα να ανοίγουν νέες πόρτες μελέτης που 

αφορούσαν τις εσωτερικές νοητικές διεργασίες του εγκεφάλου του. Πιο συγκεκριμένα, 

μελέτες άρχισαν να γίνονται στις γνωστικές πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

όπως η προσοχή, η μνήμη, η αναγνώριση αντικειμένων, ο σχηματισμός εννοιών, λύσεις 

προβλημάτων και άλλα πολλά δημιουργώντας μια καινούργια επιστήμη τη γνωστική 

ψυχολογία (Neisser U., 1967 Cognitive Psychology).  
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1.2.Γνωστική επιστήμη  

Ο κλάδος που επιχειρεί να οργανώσει ,να συντονίσει, να ενσωματώσει, και να 

αξιοποιήσει τα ερευνητικά ευρήματα από όλους τους συγγενείς κλάδους που μελετούν 

τις λειτουργικές συμπεριφορές του ανθρώπινου νου (Sternberg, 1990) ονομάζεται 

γνωστική επιστήμη (Cognitive Science). Οι επιμέρους κλάδοι είναι γνωστική 

ψυχολογία, ψυχογλωσσολογία, Φιλοσοφία, ανθρωπολογία, Τεχνητή νοημοσύνη και 

νευροεπιστήμες (Eysenk & Keane, 2000). Με την βοήθεια της τεχνολογίας και πιο 

συγκεκριμένα με το μαγνητικό τομογράφο χαρτογραφήθηκαν τα νευρωνικά συστήματα 

του εγκεφάλου στα οποία εντοπίστηκαν γνωστικές λειτουργίες. Υπάρχει πλέον μια 

σαφής εικόνα για όλες τις περιοχές του εγκεφάλου που λαμβάνουν μέρος στη μάθηση 

απαντώντας σε πολλά ερωτήματα γεννώντας βέβαια άλλα τόσα.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι βασικές περιοχές έρευνας ως προς τον  Solso R. 1995 και η σύνδεσή τους με την γνωστική επιστήμη. 
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Το νευρικό σύστημα αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο άνθρωπος λαμβάνει 

και αντιδρά σε όλα εκείνα τα ερεθίσματα για να προσαρμοστεί και να επιβιώσει. Το 

νευρικό σύστημα αποτελείται από τρείς περιοχές, το κεντρικό, το περιφερειακό, και το 

αυτόνομο νευρικό σύστημα.  

O άνθρωπος δέχεται ερεθίσματα από το περιβάλλον και μέσω του 

περιφερειακού νευρικού συστήματος αυτά καταλήγουν στον εγκέφαλο. Ο οποίος με την 

σειρά του σειρά του αντιδράει µε τη μορφή συμπεριφορών και απαντήσεων (Kalat, 

1995). Όμως οι απαντήσεις αυτές δεν προέρχονται από μια παθητική λειτουργία αλλά 

επηρεάζονται από μια σειρά από σύνθετες διαδικασίες όπως την εμπειρία, που είναι 

αποτέλεσμα της μνήμης, και της μάθησης αλλά και από διάφορες άλλες εσωτερικές 

παρορμήσεις (Banich, 1997). Τα εξωτερικά ερεθίσματα (οπτικά, ακουστικά, απτικά, 

οσφρητικά και γευστικά) εισέρχονται στον εγκέφαλο με την βοήθεια εξειδικευμένων 

αισθητικών οδών για να καταλήξουν στον εγκεφαλικό φλοιό προς επεξεργασία. Έτσι 

για παράδειγμα, το οπτικό νεύρο μεταφέρει τα οπτικά ερεθίσματα από τον 

αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού στο πίσω μέρος του ινιακού φλοιού του 

εγκεφάλου, ενώ το ακουστικό νεύρο τα ακουστικά ερεθίσματα από τα αυτιά στο άνω 

µέρος του κροταφικού φλοιού.  

Οι αντιδράσεις, µε τη μορφή των κινητικών απαντήσεων, προέρχονται  από την 

περιοχή του οπίσθιου μετωπιαίου λοβού που ονομάζετε σωµατοκινητική. Τα κύτταρα 

της, µέσω του νωτιαίου μυελού, διεγείρουν τα κινητικά νεύρα που κινούν τους µύες 

όλου του σώματος. Ανάμεσα στις αισθητικές περιοχές και τη σωµατοαισθητική 

βρίσκονται περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού που ονομάζονται συνειρµικές. Πιο 

συγκεκριμένα έχουν εντοπιστεί 7 περιοχές των ημισφαιρίων που κατανέμονται σχεδόν 

στο 75% ολόκληρου του εγκεφάλου και είναι υπεύθυνες για την πρόσκτηση, 
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επεξεργασία και χρήση των ερεθισμάτων. Η μάθηση είναι μια  διαδικασία µε την οποία 

ο άνθρωπος και γενικά όλα τα θηλαστικά αποκτούν γνώσεις για τον έξω κόσμο. Η 

μνήμη είναι συγκράτηση και η αποθήκευση αυτών των γνώσεων. Στον άνθρωπο, στον 

οποίο αυτές οι ικανότητες είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένες, σχεδόν όλες οι συμπεριφορές 

είναι αποτέλεσμα κάποιας μορφής μάθησης (Purves, 1997).  

Ο άνθρωπος, διαθέτει το μεγαλύτερο εγκέφαλο από όλα τα ζώα, γι' αυτό 

είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι η ικανότητα μάθησης και μνήμης που σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη του εγκεφάλου, εξαρτώνται αποκλειστικά από εξειδικευμένα εγκεφαλικά 

κυκλώματα και έχει εντοπιστεί να συμβαίνουν σε συγκεκριμένες ζώνες του εγκεφάλου. 

Έως πρόσφατα, υπήρχαν πολλοί επιστήμονες που αρνούνταν να πιστέψουν ότι 

διάφορες νοητικές λειτουργίες εντοπίζονται σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου 

και υποστήριζαν ότι η μνήμη κατανέμεται ευρέως σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Ήταν 

όμως γνωστό από τα μέσα του περασμένου αιώνα ότι η γλώσσα, η κατεξοχήν 

ανθρώπινη νοητική ικανότητα, εντοπίζεται σε συγκεκριμένο σημείο του ανθρώπινου 

εγκεφάλου (Kaplan, 1995).  

Ο Γάλλος γιατρός Paul Broca, ανακάλυψε στον αριστερό μετωπιαίο λοβό του 

εγκεφάλου, μια περιοχή που έκτοτε αποκαλείται «περιοχή του Broca» η οποία έχει 

σχετιστεί με την γλώσσα. Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Richard Kunert 

του Ινστιτούτου Max Planck του τομέα της Ψυχογλωσσολογίας, στο Nijmegen 

(Νάιμεχεν) στην Ολλανδία, ανακάλυψε ότι μια περιοχή του εγκεφάλου κάτω από τον 

αριστερό κρόταφο, μπορεί να κάνει περισσότερα από τη γλωσσική διαδικασία. 

Χρησιμοποιώντας μαγνητική τομογραφία, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η 

περιοχή αυτή, η περιοχή Broca, μπορεί να επεξεργαστεί γλώσσα και μουσική στον ίδιο 

χρόνο. Επίσης βρήκαν επίσης ότι οι δύο εργασίες μπορούν να επηρεάσουν η μια την 
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άλλη, έτσι  για παράδειγμα όταν στους συμμετέχοντες δινόταν ένας ιδιαίτερα δύσκολος 

συνδυασμός μουσικών τόνων, ήταν πιο δύσκολο για αυτούς να επεξεργαστούν τη δομή 

μιας πρότασης. 

Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, ωστόσο, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που υποστήριζαν έναν 

παρόμοιο εντοπισμό και για άλλες νοητικές λειτουργίες, περιλαμβανομένης της μνήµης 

και της μάθησης (Καφετζόπουλος Ε., 1995). 

 

 

 

1.3.Τα 4 Επίπεδα του εγκεφάλου στην μάθηση 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος του παιδιού και 

βέβαια ποια μέρη του είναι υπεύθυνα για τη μάθηση. Αν και ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

είναι  τόσο πολύπλοκος, όσα περισσότερα καταλάβουμε για το πώς λειτουργεί ο 

εγκέφαλος του παιδιού, τόσο ευκολότερα μπορούμε στη συνέχεια να στοχεύσουμε 

αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές με δραστηριότητες και ασκήσεις για να βελτιώσουμε 

τη μαθησιακή του ανάπτυξη στην τάξη. Για παράδειγμα, αν θέλουμε το παιδί να 

βελτιώσει την αντιληπτική και την εκφραστική του γλώσσα, θέλουμε να κάνει ασκήσεις 
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χτισίματος από πίσω προς τα μπροστά στον εγκέφαλο, σαν ένα τρόπο διευκόλυνσης για 

να ακούει το δάσκαλο και μετά να εκφράσει στο χαρτί τι έμαθε όταν θα έχει κάποιο 

τεστ. 

Ο εγκέφαλος δεν μπορεί αυτόματα να ξέρει πώς να πει στο σώμα να καθίσει 

κάτω, να πιάσει ένα βιβλίο και να ξεκινήσει να διαβάζει μέσα σε μία μέρα. Αυτή η 

διαδικασία μαθαίνεται σε επίπεδα, χτίζοντας το ένα πάνω στο άλλο, μέρα με τη μέρα με 

αισθητηριακές εμπειρίες, κινητικό σχεδιασμό και γνωστική ανάπτυξη. Ο εγκέφαλος 

είναι μία πολύ σύνθετη δομή με νευρώνες, αιμοφόρα αγγεία και συνάψεις που 

μεγαλώνουν συνεχώς, αναπτύσσονται ή σβήνουν, καθώς αυτό είναι το θέμα με τις 

συναπτικές οδούς. Η περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη να διατηρεί τους 

παλμούς της καρδιάς δεν είναι στο ίδιο μέρος που πραγματοποιείται η ενεργή μάθηση 

και οι μνημονικές δεξιότητες. Αυτή είναι η ιεραρχία στον εγκέφαλο, η οποία 

αποτελείται από 4 επίπεδα εργασίας που συνεργάζονται όλα μεταξύ τους για να 

ελέγξουν τις βασικές ζωτικές ανάγκες της διαχείρισης του χρόνου. 

Τα 4 επίπεδα του εγκεφάλου  που χρησιμοποιούνται για τη μάθηση, την 

αισθητηριακή ολοκλήρωση και τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

Τα κυτταρικά στρώματα της εξωτερικής επιφάνειας του πρόσθιου εγκεφάλου 

σχηματίζουν την φαιά ουσία, γνωστή ως εγκεφαλικός φλοιός (Kaplan, 1995). Είναι η 

μεγαλύτερη εγκεφαλική δομή και είναι υπεύθυνη για την προσωπικότητα του παιδιού, 

τη σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τις κινητικές δεξιότητες, τη λογική και την 

αισθητηριακή εισροή. Ο εγκεφαλικός φλοιός είναι χωρισμένος σε 4 λοβούς που είναι ο 

καθένας υπεύθυνος για διαφορετικά μέρη της μάθησης και διαχωρίζονται σε 
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υψηλότερες και χαμηλότερες λειτουργίες του εγκεφάλου. Παρακάτω είναι η ανάλυση 

και οι μαθησιακές εκφάνσεις του καθενός: 

Ινιακός λοβός: όραση, οπτικό σύστημα, οπτική πληροφόρηση, εκεί γίνονται αντιληπτά 

τα γράμματα, τα σχήματα, , οι αριθμοί τα μεγέθη γενικά.  

Κροταφικός λοβός:  ακοή, ομιλία, ακουστική επεξεργασία, συναισθήματα, 

συμπεριφορά, βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη. Εκεί γίνετε η επεξεργασία των 

όσων είπε ο εκπαιδευτικός στον μαθητή, Εκεί δημιουργείτε ο φόβος, αντίδραση 

αποφυγής ή επίθεσης, ανάκληση γεγονότων και λεπτομερειών 

Βρεγματικός λοβός:  αισθήσεις, αισθητηριακή ολοκλήρωση, αισθητηριακή εισροή 

(γεύση, θερμοκρασία, όσφρηση, αφή) 

Μετωπιαίος λοβός: Εδώ συμβαίνουν υψηλότατα επίπεδα μάθησης και δραστηριότητας 

που χρησιμοποιούνται για την εκτελεστική λειτουργικότητα, τις κινητικές δεξιότητες, 

επίλυση προβλήματος, την αιτιολόγηση, την οργάνωση γενικά, την αφηρημένη σκέψη, 

την ανάλυση, την εκφραστική γλώσσα ,αφήγηση ιστορίας, οργάνωση των σκέψεων στο 

χαρτί, έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών, διατήρηση πληροφοριών, επιλογή μεταξύ 

σωστού και λάθους, κοινωνικές δεξιότητες. 

Η παρεγκεφαλίδα βρίσκεται στην κορυφή του εγκεφαλικού στελέχους. Η 

Παρεγκεφαλίδα είναι ένα από τα πιο σπουδαία μέρη του ανθρώπινου εγκεφάλου για τη 

μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού γενικά. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η 

Παρεγκεφαλίδα μπορεί να κάνουν τη διαφορά στο πως προσέχει ο μαθητής στην τάξη, 

πώς αντιγράφει από τον πίνακα, το αν μπορεί να κάθεται στη θέση του μέσα στην 

αίθουσα και είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο μέρος του ιδιοδεκτικού συστήματος δηλαδή 

της κίνησης, της θέσης του σώματος στο χώρο, της ισορροπίας, το συντονισμό, της 

προσοχής και του ρυθμού. Αυτή η εγκεφαλική δομή είναι ουσιώδης στις εξειδικευμένες 
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κινήσεις και βοηθάει στο χτίσιμο μαθησιακών οδών στον εγκέφαλο, επιτρέποντας της 

δημιουργίας νευρωνικών μονοπατιών. 

 

1.4.Μεταιχμιακό Σύστημα 

Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει πολλές εγκεφαλικές δομές 

συμπεριλαμβανόμενων της αμυγδαλής, του ιππόκαμπου, του θαλάμου, του 

υποθαλάμου, των βασικών γαγγλίων και της έλικας του προσαγωγίου. Κάθε μία από 

αυτές τις δομές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των συναισθημάτων, στις 

αντιδράσεις, ακόμη και στη δημιουργία μνημονικών οδών. Το μεταιχμιακό ή αλλιώς 

και Λιμπικό Σύστημα είναι ο κεντρικός σταθμός για τα συναισθήματα και βρίσκεται 

μέσα στον κροταφικό λοβό. Αυτός είναι ο λόγος που ελέγχει τη μνήμη, το φόβο, την 

αντίδραση αποφυγής ή επίθεσης που μπορεί να συναντήσουμε σε ένα παιδί. Η 

αμυγδαλή συγκεκριμένα, γνωρίζει συνεχώς τα συναισθήματα που χρειάζονται για τη 

βασική επιβίωση όπως είναι ο φόβος. Οι μνημονικές οδοί δημιουργούνται εδώ καθώς 

επίσης το συναισθηματικό δέσιμο και η ρύθμιση της επιθετικής συμπεριφοράς. Ο 

ιππόκαμπος, είναι υπεύθυνο όργανο για τη μνήμη (ο «βιβλιοθηκάριος της μνήμης») και 

τη νέα μάθηση. Η έλικα του προσαγωγίου είναι περιοχή υπεύθυνη για τη διαμόρφωση 

της συμπεριφοράς και τη ρύθμιση του άγχους ενώ ταυτόχρονα σε αυτό το σημείο 

γίνεται η εξαρτημένη διαμόρφωση της συμπεριφοράς. Η δουλειά των βασικών 

γαγγλίων είναι να οργανώνουν την κινητική συμπεριφορά (κινητικός σχεδιασμός) και 

να συντονίζουν τις οδούς που βασίζονται στη μάθηση κανόνων. Ο θάλαμος τέλος, είναι 

το κέντρο πρώτης ερμηνείας ενός ερεθίσματος. 
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Το μέρος του εγκεφάλου συνδέεται με τη σπονδυλική στήλη και λαμβάνει 

πληροφορίες από αυτήν. Είναι ο πρώτος σταθμός συγκέντρωσης όλων των 

ερεθισμάτων πλην των οσφρητικών και ονομάζεται εγκεφαλικό στέλεχος. Το 

Εγκεφαλικό Στέλεχος ελέγχει βασικές λειτουργίες επιβίωσης όπως ο ρυθμός της 

καρδιάς, η αναπνοή, ο ύπνος, η πέψη των τροφών και η διατήρηση της συνείδησης. 

Θεωρείται το πιο αρχέγονο αλλά και ουσιαστικό για την επιβίωση μέρος του 

εγκεφάλου. 

 

1.5.Τα κατώτερα επίπεδα του εγκεφάλου στην μάθηση  

Τώρα που γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τα 4 επίπεδα της εγκεφαλικής 

λειτουργίας, θα εξετάσουμε πώς αναπτύσσεται το κάθε ένα από αυτά. Όταν γεννιέται 

ένα μωρό, το ενεργό μέρος του εγκεφάλου είναι το εγκεφαλικό στέλεχος. Κατά τους 6 

πρώτους μήνες, οι υψηλότερες περιοχές του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένης της 

παρεγκεφαλίδας ξεκινούν να αναπτύσσονται ώστε να ελέγξουν την κίνηση και να 

επεκτείνουν τις κινητικές τους δεξιότητες. 

Στο βιβλίο «The Well Balanced Child: Movement and Early Learning» 

(Hawthorn Press Early Years) 2nd (second) Revised Edition by Blythe, Sally Goddard 

(2006), περιγράφεται πως ένα από τα ζητήματα της παιδικής ηλικίας είναι το χτίσιμο 

νευρωνικών συνδέσεων στον εγκέφαλο για να ενωθούν οι «τελείες της μάθησης». Για 

παράδειγμα, αν το παιδί χάσει κάποια αναπτυξιακά ορόσημα ή εμφανίσει καθυστέρηση, 

αυτό θα επηρεάσει την ικανότητά της μάθησης. Οι δεσμοί μεταξύ των υψηλότερων και 

των χαμηλότερων περιοχών είναι σημαντικοί, αλλά ο σχηματισμός συνδέσεων μεταξύ 

του δεξιού και του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου (του δημιουργικού και του 
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οργανωτικού) είναι ακόμα πιο κρίσιμος. Για αυτό οι ασκήσεις περάσματος μέσης 

γραμμής είναι τόσο σημαντικές για τη μαθησιακή ανάπτυξη του παιδιού. 

Η ανάπτυξη των υψηλότερων λειτουργικών δεξιοτήτων (αιτιολόγηση, 

ανάγνωση, γλώσσα, επίλυση προβλήματος, κριτική σκέψη) στο προμετωπιαίο φλοιό ή 

στο μετωπιαίο λοβό δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αν τα χαμηλότερα συστήματα 

του παιδιού που ελέγχουν την αυτόματη κίνηση, τα συναισθήματα και τις παρορμήσεις 

της επιβίωσης δε λειτουργούν σωστά. Και δεν τελειώνει εδώ. Η σταθερή χρήση των 

κατώτερων συστημάτων για αισθητηριακή διέγερση, κινητικές δεξιότητες, όραση, 

αιθουσαία εισροή και ιδιοδεκτικότητα (ισορροπία και κίνηση) και οι θετικές 

συναισθηματικές εμπειρίες επηρεάζουν άμεσα την προσοχή του παιδιού, τη 

συγκέντρωση, τη νευρικότητα, τη συμπεριφορά, τις κοινωνικές δεξιότητες και την 

κριτική σκέψη στο σχολικό περιβάλλον. 

Όλη αυτή η ανάπτυξη πραγματοποιείται σε ηλικία από 6 μηνών έως 3,5 ετών. Ο 

Jean Piaget, κλινικός ψυχολόγος που ανέπτυξε τη Θεωρία του κονστρουκτιβισμού, 

περιέγραψε αυτόν το κριτικό χρονικό διάστημα ως την αισθητικοκινητική περίοδο. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η παρεγκεφαλίδα είναι ο σούπερ σταρ στον 

εγκέφαλο και είναι αυτή που ρυθμίζει τις κινήσεις του παιδιού, την ισορροπία και το 

συντονισμό. Η παρεγκεφαλίδα δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα σε αυτό που ονομάζουμε 

μυϊκή μνήμη, αν και δεν έχει γνωστική μνήμη από μόνη της. Αυτές οι δεξιότητες 

αναπτύσσονται μέσα από την εξάσκηση κινήσεων όπως το σκαρφάλωμα, το τρέξιμο, το 

κλότσημα μιας μπάλας, το πιάσιμο και το πέταγμα αντικειμένων, το παιχνίδι με 

μουσικά όργανα, οι κατασκευές με τουβλάκια, το βάψιμο με πινέλα. Καθώς αυτές οι 

μυϊκές μνήμες αναπτύσσονται, χτίζουν καινούριες νευρωνικές συνδέσεις για ανώτερη 
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μάθηση. Η παρεγκεφαλίδα συνδέεται με την εμπλοκή του εγκεφάλου στην 

απομνημόνευση του αλφάβητου και τους πίνακες πολλαπλασιασμού. 

 

1.6.Τα Κατώτερα Κέντρα και Ανώτερη Μάθηση 

Βρίσκουμε όλο και περισσότερο μέσω ερευνητικών μελετών ότι όταν η 

ανάπτυξη ενός παιδιού συμβαίνει με φυσιολογική σειρά σε ένα κατάλληλα διεγερτικό 

περιβάλλον, τα κατώτερα κέντρα του εγκεφάλου εξευγενίζουν τις αισθητικοκινητικές 

δεξιότητες και τις ισορροπούν. Με αυτό τον τρόπο, οι μελλοντικές φυσικές κινήσεις 

μπορούν να αυτοματοποιηθούν, γεγονός που δίνει την ευκαιρία απελευθέρωσης στο 

μετωπιαίο λοβό ώστε να ασχοληθεί με ανώτερες γνωστικές λειτουργίες. Για 

παράδειγμα, αν το παιδί συνεχώς στερεοτυπεί, σηκώνεται από τη θέση του, μασάει τα 

μολύβια και διασπάται από ήχους ή από άλλους μαθητές στην τάξη επειδή έχει φτωχό 

αισθητηριακό (αιθουσαίο, οπτικό, απτικό, ακουστικό και ιδιοδεκτικό σύστημα), δεν 

μπορεί να διαβάσει, να γράψει, να συλλαβίσει, να θυμάται γεγονότα ή να ολοκληρώσει 

προβλήματα μαθηματικών. Για αυτό ακριβώς χρειάζεται ΠΡΩΤΑ να βελτιώσουμε αυτά 

τα κατώτερα εγκεφαλικά επίπεδα και να τα κάνουμε ΑΥΤΟΜΑΤΑ πριν να εστιάσουμε 

στα υψηλότερα επίπεδα του εγκεφάλου. Για αυτό συχνά οι εργοθεραπευτές λένε στους 

γονείς ότι δεν μπορούνε να βοηθήσουνε το παιδί στην ανάγνωση και στην κατανόηση 

αν πρώτα δεν ενδυναμώσουνε το αιθουσαιο-ιδιοδεκτικό, ακουστικό και το οπτικό τους 

σύστημα. 

Κάθε βήμα στην αναπτυξιακή σκάλα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη 

νευρολογική ετοιμότητα του παιδιού. Η ετοιμότητα αυτή αναπτύσσεται διαφορετικά σε 

κάθε παιδί και είναι φυσικό και αναμενόμενο. Αν η μάθηση σε οποιοδήποτε 
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αναπτυξιακό στάδιο του εγκεφάλου συμπίπτει με τη νευρολογική ετοιμότητα ενός 

νεαρού ατόμου, ενισχύεται σημαντικά.  

Για να συνοψίσουμε, η «κάτω προς επάνω» (bottom-up) εξέλιξη του εγκεφάλου, 

είναι σημαντικότατη στην ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας του παιδιού. 

θυμηθείτε, τα παιδιά που παλεύουν για να αυτορυθμιστούν: Δυσκολεύονται να 

καθίσουν στη θέση τους, να παραμείνουν συγκεντρωμένα, έχουν περιορισμένες 

κινητικές δεξιότητες και μπορεί να κουράζονται πνευματικά όταν προσπαθούν και 

συγκεντρώνονται για να μάθουν και να ερμηνεύσουν τις πληροφορίες. Οι δυσκολίες 

στη ρύθμιση των κινητικών δεξιοτήτων, στο ιδιοδεκτικό σύστημα, στην ισορροπία και 

στο αισθητηριακό φιλτράρισμα είναι προβλήματα που αφορούν σε χαμηλότερα κέντρα 

του εγκεφάλου. Οι έρευνες βρίσκουν ότι τα χαμηλότερα, πιο πρώιμα μέρη του 

ανθρώπινου εγκέφαλου, όπως η παρεγκεφαλίδα, είναι εξίσου σημαντικά στη 

νοημοσύνη ενός παιδιού όσο και η ανάπτυξη του προμετωπιαίου φλοιού και του 

μετωπιαίου λοβού. Αν τα κατώτερα επίπεδα του εγκεφάλου δεν είναι ισότιμα, τότε η 

κριτική σκέψη, η γλώσσα, η ομιλία και η ανώτερη μάθηση θα πληγούν. 
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1.7.Μορφές μνήμης στην μάθηση  

Οι πιο σύγχρονες μελέτες λοιπόν έφεραν στο φως την ύπαρξη δύο τελείως 

διαφορετικών τρόπων μάθησης (Shaywitz S.E, 1996). Χρησιμοποιώντας µια μορφή 

μνήμης που ονομάζεται έκδηλη, μαθαίνουμε τι είναι ο κόσμος αποκτώντας γνώσεις για 

τα άτομα, θέσεις και πράγματα στον κόσμο, τα οποία είναι προσιτά στη συνείδηση. 

Από την άλλη μεριά μπορούμε να μαθαίνουμε όμως πως να κάνουµε πράγµατα, 

αποκτώντας αντιληπτικές και κινητικές ικανότητες που είναι απρόσιτες στη συνείδηση, 

χρησιμοποιώντας μια άλλη μορφή μνήμης, την άδηλη. 

Η έκδηλη μνήµη αποθηκεύει πληροφορίες για συµβάντα, καθώς και τη γνώση  

η οποία έχει με κάποιον τρόπο αποκτηθεί. Ο σχηματισμός της έκδηλης μνήμης 

εξαρτάται από γνωστικές διεργασίες, όπως η εκτίµηση ,η σύγκριση, και η συνεπαγωγή 

και ανακαλείται µε μια στοχευόμενη  διαδικασία ανάκλησης. Οι έρευνες επί σειρά ετών 

που έκαναν οι Penfield και Milner απέδειξαν ότι ο κροταφικός λοβός επεµβαίνει άµεσα 

στις διαδικασίες τις έκδηλης μνήµης, ενώ πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι η υπεύθυνη 

εγκεφαλική δοµή της έκδηλης μνήμης είναι ο ιππόκαμπος1. Ο ιππόκαμπος βρίσκεται 

μέσα στον κροταφικό λοβό και ονοµάστηκε έτσι λόγω της ομοιότητας του µε το 

οµώνυµο θαλάσσιο ων (Λυμπεράκης, 1997) .  

Ο ιππόκαμπος λειτουργεί ως παροδικός χώρος αποθήκευσης της μακρόχρονης 

μνήµης και στην συνέχεια μεταβιβάζει τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν στον 

εγκεφαλικό φλοιό για μόνιµη αποθήκευση.  

Επιπλέον επεξεργάζεται τις πληροφορίες που εισέρχονται από τα αισθητικά 

συστήµατα του εγκεφάλου για µια περίοδο εβδομάδων ή μηνών και τις μεταφέρει σε 

                                                      
1 Ο ιππόκαμπος αποτελεί μία εγκεφαλική δομή που είναι μέρος του μεταιχμιακού συστήματος. Συμμετέχει στη 

μεταφορά πληροφοριών από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη στη μακροπρόθεσμη και την πλοήγηση στο χώρο. Υπάρχει 

σχέση μεταξύ του μεγέθους του ιππόκαμπου και της μνήμης. Ο ιππόκαμπος περιέχει υψηλά επίπεδα 

γλυκοκορτικοειδών υποδοχέων που τον καθιστούν ευάλωτο σε μακροπρόθεσμο στρες. Υπό κανονικές συνθήκες ο 

ιππόκαμπος ρυθμίζει την παραγωγή της κορτιζόλης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7
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συγκεκριμένες περιοχές του φλοιού (Banich, 1997). Ας υποθέσουµε, για παράδειγµα, 

ότι μαθαίνουμε μία νέα πληροφορία διαβάζοντάς την. Η αισθητική πληροφορία 

οδηγείται από τα µάτια στην οπτική περιοχή του εγκεφάλου, στο οπίσθιο τµήµα του 

ινιακού λοβού και από  εκεί µεταβιβάζεται σε µια συνειρµική περιοχή του κάτω 

κροταφικού λοβού (Kandel, 1997). Παράλληλα, οι οπτικές αυτές πληροφορίες 

μεταβιβάζονται στον ιππόκαμπο µέσω μιας περιοχής που ονοµάζεται ενδορρινικός 

φλοιός. Αφού υποστούν µια  σειρά από επεξεργασίες στον ιππόκαμπο, οι πληροφορίες 

αυτές αποθηκεύονται και πάλι στο συνειρµικό φλοιό του κροταφικού λοβού, απ' όπου 

είναι διαθέσιµες όποτε χρειαστεί να ανακληθούν, δηλαδή όταν χρειαστεί να θυµηθούµε 

την συγκεκριμένη πληροφορία (Καφετζόπουλος Ε., 1995).  

Η άδηλη μνήμη (implicit memory) για µια συγκεκριμένη λειτουργία συνδέεται 

µε τη δραστηριότητα ενός ειδικού αισθητικού2 και του αντίστοιχου κινητικού3 

συστήματος που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία και διατηρείται από 

μηχανισμούς αποθήκευσης που υπάρχουν σε καθένα από αυτά τα δύο συστήµατα. Αυτό 

σημαίνει ότι η μάθηση που στηρίζεται στην άδηλη μνήμη είτε στηρίζεται σε απ' ευθείας 

σύνδεση αισθητικών και κινητικών συστημάτων, είτε χρησιμοποιεί τις ενδιάμεσα 

συνειρµικές περιοχές του φλοιού, που κι αυτές όμως αποτελούν λειτουργικά των 

αισθητικών και κινητικών περιοχών. Δια αυτούς τους λόγους  η διάκριση των άδηλων 

μορφών μάθησης ονομάζονται και µη συνειρμικές ή συνειρμικές (Kandel E.R., 

Schwartz J.H. and Jessell T.M,. 1995).  

Η µη συνειρμική μάθηση παρατηρείται όταν το άτομο λαμβάνει µία φορά ή και 

επανειλημμένα κάποιο ερέθισμα. Ο εθισμός, η ευαισθητοποίηση ή η 

                                                      
2 Αισθητικό σύστημα (organa sensuum) είναι το τμήμα εκείνο του νευρικού συστήματος που είναι υπεύθυνο για 

την δημιουργία και την επεξεργασία της αισθητηριακής πληροφορίας, ή πιο απλά για τη δημιουργία των αισθήσεων 

με τη χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται από το περιβάλλον  
3 Κινητικό σύστημα όλα τα μέρη του σώματος –οστά, μύες, αρθρώσεις, και τμήματα του νευρικού συστήματος τα 

οποία ευθύνονται για όλες τις σκελετικές κινήσεις του σώματος.  
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απευαισθητοποίηση αποτελούν παραδείγματα αυτού του τύπου μάθησης. Ο εγκέφαλος 

προκαλεί αυτόματα μια μείωση της αντίδρασης µέσω απ' ευθείας σύνδεσης των 

αισθητικών συστημάτων και των συστημάτων εξόδου. Σε ένα παρόμοιο σύστημα 

στηρίζεται και η μιμητική μάθηση, ένα βασικό στοιχείο απόκτησης της γλώσσας στα 

παιδιά (Shaywitz S.E, 1996).  

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι τύποι μάθησης οι οποίοι στηρίζονται στην άδηλη 

μνήμη αλλά χρησιμοποιούν πιο πολύπλοκα εγκεφαλικά συστήματα, µε την έννοια ότι 

ανάμεσα στο ερέθισα και την απάντηση παρεμβάλλονται τοπικά συνειρμικά 

κυκλώματα του εγκεφάλου. Η μάθηση αυτή ονομάζεται εξαρτημένη και είναι δύο 

ειδών: η κλασική εξαρτημένη μάθηση και η συντελεστική εξαρτημένη μάθηση.  

Οι μηχανισμοί του εγκεφάλου που έχουν στην αιγίδα τους τη συνειρμική και τη 

µη συνειρμική μάθηση είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτούς της μάθησης µέσω της 

έκδηλης μνήμης (Banich, 1997:348-350). Η απευαισθητοποίηση στα ερεθίσματα 

ελέγχεται από μια ομάδα πυρήνων του εγκεφάλου που ονομάζονται πυρήνες της 

αμυγδαλής, ενώ στη συντελεστική εξαρτημένη μάθηση, εκτός των αισθητικών και 

κινητικών συστημάτων του φλοιού παρεμβαίνει και η παρεγκεφαλίδα (Sternberg, 

1999:70). Η παρεγκεφαλίδα, που αποκαλείται  ουσιαστικά ένας δεύτερος εγκέφαλος 

κάτω από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, επεξεργάζεται αισθητικές και κινητικές 

πληροφορίες και διαμορφώνει τις κινητικές απαντήσεις ανάλογα µε τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος (προσαρμόζει λ.χ. τις διάφορες κινήσεις ανάλογα µε τη θέση του 

σώματος (Kandel E.R. ,Schwartz J.H. and Jessell T.M., 1995).  
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1.8.Η παθολογία της μάθησης και μαθησιακές δυσκολίες 

Είναι πλέον γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι διαδικασίες της μάθησης εξαρτώνται 

αποκλειστικά από τους εγκεφαλικούς μηχανισμούς της μνήμης (Shaywitz S.E, 1996). 

Σίγουρα ισχύει ότι οι μνημονικές και μαθησιακές διαταραχές που παρατηρούμε σε 

συγκεκριμένους ανθρώπους οφείλονται σε εγκεφαλικές βλάβες ή διαταραχές (Shaywitz 

S.E, 1996). 

Ανάμεσα σε όλες τις μαθησιακές δυσκολίες κατά την παιδική ηλικία κυρίαρχο 

ρόλο φαίνεται να παίζει η δυσλεξία4 , η οποία πολλές φορές παρουσιάζεται ακόμα  και 

σε παιδιά µε αυξημένο I.Q. Το 1979 διαπιστώθηκε για πρώτη φορά ότι η δυσλεξία 

μπορεί να οφείλεται σε ανατομικές ανωμαλίες του εγκεφάλου (Kandel E.R., Schwartz 

J.H. and Jessell T.M., 1995). 

Στα επόμενα χρόνια έγιναν πολλές μελέτες και έρευνες µε τη χρήση των 

σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων του εγκεφάλου (f-MRI – λειτουργική μαγνητική 

τομογραφία, PET – τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, κ.ά.) και όλες συγκλίνουν στην 

άποψη ότι η δυσλεξία οφείλεται σε µια «ανορθόδοξη» μάθηση της ανάγνωσης 

(Kandel,1996). Όταν ακούμε τις λέξεις, επεξεργαζόμαστε αυτήν την ακουστική 

πληροφορία µε κάποια νευρικά κύτταρα  που βρίσκονται στον κροταφικό λοβό, και η 

πληροφορία αυτή μεταφέρεται στην περιοχή του Broca του μετωπιαίου λοβού, απ' όπου 

μεταβιβάζεται στις κινητικές περιοχές που ελέγχουν τη γλώσσα και τα χείλη για να 

μιλήσουμε (Καφετζόπουλος Ε., 1995). Όταν όμως διαβάζουμε, ενεργοποιείται κάτι 

διαφορετικό. Από την οπτική περιοχή του ινιακού λοβού, η πληροφορία μεταφέρεται σε 

µια διαφορετική περιοχή, τη γωνιώδη έλικα στο όριο κροταφικού και ινιακού λοβού, 

                                                      
4 Η Δυσλεξία είναι μορφή μαθησιακής δυσκολίας, κατά την οποία το άτομο, μικρής ή μεγάλης ηλικίας, παρουσιάζει 

δυσκολίες στην ανάλυση των λέξεων σε ακουστικές μονάδες συλλαβικής βάσης και στη σύνθεση συλλαβικών 

ακουστικών μονάδων σε λεκτικά σύνολα με εννοιακό περιεχόμενο. Παρατηρείται σε όλους τους πολιτισμούς που 

έχουν γραπτή γλώσσα και δεν έχει σχέση με τη νοητική καθυστέρηση, λόγω του ότι τα άτομα αυτά είναι πιο 

δημιουργικά με κυρίαρχη την δεξιά πλευρά του εγκεφάλου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE
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όπου γίνεται η αποκωδικοποίηση του οπτικού ερεθίσματος, από την οποία 

μεταβιβάζεται στην περιοχή του Broca για να παραχθούν λέξεις δηλαδή ο λόγος. Τα 

δυσλεκτικά άτομα δεν χρησιμοποιούν για την αποκωδικοποίηση των λέξεων τη 

γωνιώδη έλικα αλλά τις περιοχές που είναι υπεύθυνες για την ακουστική 

αποκωδικοποίηση των λέξεων. Γράφουν ό,τι ακούν και όταν διαβάζουν, διαβάζουν και 

γράφουν αυτό που αποκωδικοποιεί η ακουστική και όχι η οπτική περιοχή του 

εγκεφάλου (Καφετζόπουλος Ε., 1995).  

Ο όρος Μαθησιακές Διαταραχές αναφέρεται σε μία ομάδα εγγενών 

διαταραχών που δυσχεραίνουν τη διαδικασία της μάθησης και μπορεί να αφορούν έναν 

ή και περισσότερους τομείς μαθησιακής λειτουργικότητας. Ανάλογα με τον μαθησιακό 

τομέα στον οποίο παρατηρείται η έκπτωση της λειτουργικότητας, οι μαθησιακές 

διαταραχές μπορεί να αφορούν στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στη γραπτή 

έκφραση. Η διαφορά με τις γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες είναι πως στην 

περίπτωση των γενικευμένων μαθησιακών δυσκολιών οι δυσκολίες της μάθησης 

αποτελούν δευτερογενές σύμπτωμα άλλης δυσκολίας ή διαταραχής. 

∆εν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία αυτής της διαταραχής. Πολύ πιθανόν να 

οφείλεται σε γενετικούς κληρονομικούς παράγοντες ή ακόμα και σε αναπτυξιακούς 

παράγοντες που δρουν κατά την εμβρυϊκή ή την πρώιμη βρεφική ηλικία.  

Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι όλες οι μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν 

αντίκτυπο µόνο σε περιβαλλοντολογικά θέματα αλλά και μια σειρά από παθολογικά 

προβλήματα του εγκεφάλου, για τα οποία γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. ∆εν 

γνωρίζουμε δηλαδή γιατί ο εγκέφαλος των δυσλεκτικών παιδιών αποκωδικοποιεί τα 

γραπτά μηνύματα ως ακουστικά (Kandel E.R.,1996). Όπως επίσης δεν γνωρίζουμε γιατί 

κάποιοι άνθρωποι παθαίνουν γεροντική άνοια  ή Alzheimer και κάποιοι άλλοι φτάνουν 
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σε βαθιά γεράματα χωρίς την παραμικρή γνωστική δυσλειτουργία. Οι επιστήμονες 

ευελπιστούν ότι η μελέτη του εγκεφάλου, σε συνδυασμό µε τις μελέτες της γνωστικής 

και της αναπτυξιακής ψυχολογίας, θα οδηγήσει σύντομα σε ένα ολοκληρωμένο 

μοντέλο μάθησης, θα καταλήξει σε µια τελική συνθετική θεωρία και θα απαντήσει σε 

αυτά τα ερωτήματα, προβλέποντας λύσεις και καταξιώνοντας θεραπείες (Kandel E.R.). 

Μέχρι τότε, πάντως, η μελέτη του εγκεφάλου πρέπει να αποτελεί συστατικό στόχο κάθε 

προσπάθειας κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, φυσιολογικής ή παθολογικής 

(Καφετζόπουλος Ε., 1995).  

Σημαντικό ρόλο σε πολλές μορφές παθολογικών δυσλειτουργιών του 

ανθρώπινου εγκεφάλου παίζει η κληρονομικότητα. Η κληρονομικότητα περιλαμβάνει 

τη μεταβίβαση κληρονομικών χαρακτηριστικών από τους γονείς προς τους απογόνους. 

Οι μεταλλάξεις είναι αυθόρμητες μεταβολές στις αλληλουχίες των βάσεων του DNA 

και έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των γονιδίων ή τη δημιουργία νέων 

γονιδίων. Οι περισσότερες μεταλλάξεις είναι επιβλαβείς, ενώ λιγότερες είναι 

ευεργετικές (Τριάρχου, 2015, p.9). 

Ενδεχομένως λοιπόν, αρκετές παθολογικές καταστάσεις σχετίζονται με 

επιβλαβείς μεταλλάξεις. Δεν είναι γνωστός ακριβώς ο ρόλος της κληρονομικότητας 

στις επιβλαβείς μεταλλάξεις, ο οποίος όμως έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά. 

 

1.9.Επιστήμες της μάθησης και το πώς μαθαίνουμε  

Με κέντρο την μάθηση συνεργάστηκαν πολλές επιστήμες, με στόχο την 

κατανόηση όλων των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα. Οι τρεις βασικές είναι η 
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παιδαγωγική, η νευροεπιστήμη και η ψυχολογία. Η κάθε μία εξετάζει από τη δικιά της 

σκοπιά τους χώρους της μάθησης. 

Έτσι για παράδειγμα η παιδαγωγική μεθοδολογία σε συνδυασμό με το νευρικό 

σύστημα, τη μνήμη , τη συνείδηση και τη συμπεριφορά έδωσαν απαντήσεις σε κρίσιμα 

ερωτήματα, όπως το ‘πως μαθαίνουμε. Έτσι η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική, πιο 

προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες του καθενός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επιστήμες της μάθησης και οι κοινοί χώροι μεταξύ τους 

 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι πιο κατάλληλο και οι θεωρίες μάθησης πιο 

στοχευμένες. Οι επιστήμες της μάθησης προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα της 

αντίληψης και των διανοητικών διεργασιών υποστηρίζοντας ότι έτσι μπορεί να 

εξηγηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά Η περιοχή έρευνας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

νευροεπιστήμη 

ψυχολογία 

παιδαγωγική 

Εκπαιδετική 
νευροεπιστήμη 

μάθηση 

Εκπαιδευτική 
ψυχολογία 

Νευρο-
ψυχολογία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC
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περιοχών εξετάζοντας ερωτήματα λειτουργίας της μνήμης, προσοχής, αντίληψης, 

αναπαράστασης της γνώσης, σκέψης, δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων. 

 Το βασικό ερώτημα των επιστημών της μάθησης  είναι το πώς ένα άτομο 

αποκτά γνώση. Επάνω στο ζήτημα αυτό, η βασική τους  θέση είναι ότι, η είσοδος και η 

επεξεργασία πληροφοριών, που οδηγούν στη μάθηση και τη γνώση, ακολουθούν μια 

διαδικασία παρόμοια με εκείνη της επεξεργασίας των τροφών κατά τη λειτουργία της 

πέψης. Με την επεξεργασία αυτή οι γνώσεις μετασχηματίζονται και αποθηκεύονται, για 

να ενεργοποιηθούν, όταν τις χρειαστούμε. Αυτό σημαίνει ότι για να μετατραπεί η 

πληροφορία σε γνώση, μεσολαβούν όχι μόνον οι αισθήσεις, οι οποίες φιλτράρουν τα 

εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά και κάποιες διαδικασίες επεξεργασίας οι οποίες 

μετασχηματίζουν τα δεδομένα σε γνώση. Οι διαδικασίες αυτές καθορίζονται από τις 

γνωστικές λειτουργίες, δηλαδή την αντίληψη, τη μνήμη, τη γλώσσα, τη σκέψη και την 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 

Οι επιστήμες της μάθησης θεωρούν ότι για να μελετηθεί η μάθηση πρέπει να 

μελετήσουμε αναλυτικά τον μετασχηματισμό της πληροφορίας σε γνώση, δηλαδή τις 

φάσεις της γνωστικής επεξεργασίας πληροφοριών, και ρίχνει το βάρος της στη μελέτη 

των συγκεκριμένων γνωστικών λειτουργιών. Συνεισφέρει σημαντικά στο 

διεπιστημονικό πεδίο της γνωσιακής επιστήμης ενώ μοιράζεται το ίδιο αντικείμενο 

μελέτης, υπό διαφορετική σκοπιά, με την τεχνητή νοημοσύνη. 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χαρακτηρίζεται από την πλαστικότητά του, ένα 

σπουδαίο προσόν που εξασφαλίζει αλλαγές στο νευρικό σύστημα τόσο λειτουργικά όσο 

και δομικά και είναι αποτέλεσμα εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. Οι αλλαγές 

αυτές εντοπίζονται στην δραστηριότητα των εγκεφαλικών δικτύων και στην 

συνδεσμολογία τους δηλαδή στις συνάψεις μεταξύ τους. Τόσο η μάθηση όσο και η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
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μνήμη είναι αποτέλεσμα της πλαστικότητας του εγκεφάλου. Τι είναι αυτό που 

ενεργοποιεί την πλαστικότητα του εγκεφάλου; Τα ερεθίσματα που έρχονται στον 

εγκέφαλο με την μορφή σημάτων-πληροφοριών.  

Η μετάδοση των πληροφοριακών ερεθισμάτων γίνεται μέσω των συνάψεων με 

δύο τρόπους. Με ηλεκτρικό και χημικό τρόπο. Όταν η ενδονευρωνική επικοινωνία 

γίνεται μέσω ηλεκτρικών σημάτων, τότε αυτή είναι ακαριαία και δεν επιφέρει 

μακρόχρονες αλλαγές στη φυσιολογία των νευρώνων (Kandel et.al., 1999: 241). Τέτοια 

πληροφοριακά σήματα είναι κυρίως τα αντανακλαστικά. Από την άλλη μεριά η 

βιοχημική μεταβίβαση σημάτων εξασφαλίζει μακρόχρονες αλλαγές στους 

νευροδιαβιβαστές και στους μετασυναπτικούς υποδοχείς, οι οποίοι ελέγχουν και 

ρυθμίζουν το άνοιγμα ή το κλείσιμο των διαύλων ιόντων που είναι υπεύθυνοι για την 

επικοινωνία των συνάψεων των νευρώνων (Bailly, 1993). Οι χημικοί νευροδιαβιβαστές 

μπορούν να προκαλέσουν διέγερση ή καταστολή δημιουργώντας δυναμικό ενέργειας ή 

όχι. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε νευροβιολογικό επίπεδο 

γίνεται η επεξεργασία πληροφοριών, ερμηνεύοντας τις γνωστικές λειτουργίες του 

ανθρώπου. Κάθε μια τέτοια διαδικασία αφήνει ένα χημικό αποτύπωμα στους υποδοχείς, 

και αντιπροσωπεύει μια πληροφορία. Το ίδιο χημικό αποτύπωμα το μοιράζονται και 

διπλανά τέτοια νευρικά κύτταρα έτσι ώστε ο νευρολογικός θάνατος ενός κυττάρου να 

μην προκαλέσει την απώλεια της πληροφορίας. Η αλληλουχία ιδεών, δηλαδή 

πληροφοριών, δημιουργεί την σκέψη. Μία σκέψη μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

συνεργασίας πολλών διαφορετικών νευρικών κυττάρων που θα δημιουργήσουν ένα 

‘μονοπάτι’, το οποίο στο σύνολο του θα αποθηκευτεί στη φαιά ουσία στη μνήμη, όπου 

θα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί όταν του ζητηθεί. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1                    Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η μάθηση 

37 

1.10.Η ψηφιακή τεχνολογία και ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

 Η χρήση των υπολογιστών στη ζωή μας αποτελεί κοινή παραδοχή, μέσω αυτών 

επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ζουν και μια 

δεύτερη ζωή στον ψηφιακό κόσμο. Η καθημερινή έκθεση και η μεγάλης έντασης 

έκθεση σε μηχανές οι οποίες τροφοδοτούν με μεγάλη ταχύτητα πληροφορίες, 

ψυχαγωγούν και μεταφέρουν το άτομο σε ψηφιακά περιβάλλοντα αλλάζοντας την 

ποικίλη επιδεκτικότητα του ανθρώπινου εγκέφαλου (Bauerlein, 2008).  

Η συνεχής έκθεση σε ψηφιακά περιβάλλοντα ενεργοποιεί αλλαγές των 

εγκεφαλικών κυττάρων και την απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών. Δυναμώνουν 

σταδιακά νέα νευρωνικά μονοπάτια, ενώ αποδυναμώνονται τα παλιά. Οι αλλαγές 

μπορεί να μη γίνονται αντιληπτές άμεσα, όμως γίνονται μόνιμες με τη συχνή 

επανάληψη. Αυτή η εξελικτική διαδικασία έχει συντελεστεί μόλις σε μια γενιά και 

μπορεί να αποτελέσει μια από τις πιο κρίσιμες εξελίξεις στον ανθρώπινο πολιτισμό 

(Τσιόπελα, 2013). 

 Μέσα σε όλη την πορεία της εξέλιξης δε συναντήθηκαν ποτέ το ίδιο είδος με 

διαφορετική δομή εγκεφάλου, εκτός από τη συναρπαστική συνάντηση του Homo 

Sapiens με τους Neanderthal5, όταν ο πρώτος ήρθε στην Ευρώπη, αλλά ωστόσο 

θεωρούνται διαφορετικοί κλάδοι του ίδιου είδους.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι διαφορές μεταξύ των δύο γενεών στη 

σύγχρονη εποχή.  

  

                                                      
5 Οι Neanderthal ζούσαν για δεκάδες χιλιάδες χρόνια στην Ευρώπη, μέχρις ότου να εμφανιστεί ο 

σύγχρονος άνθρωπος. Έζησαν μαζί για 4000 χρόνια, όπου αντάλλαξαν ιδέες και γονίδια. Και έτσι 

ξαφνικά οι Neanderthal εξαφανίστηκαν. Νέες θεωρίες αναφέρουν ότι η εξαφάνισή τους οφείλεται  

στα λυκόσκυλα των Homo Sapiens. 
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Παιδιά παλαιότερης γενιάς                     Παιδιά σύγχρονης γενιάς 

 
Συμβατική ταχύτητα                   Σπασμωδική κίνηση 
Γραμμική επεξεργασία                Παράλληλη επεξεργασία  
Γραμμική σκέψη                        Τυχαία προσπέλαση  
Πρώτα το κείμενο                     Πρώτα τα γραφικά  
Ο καθένας μόνος του              Όλοι διασυνδεδεμένοι  
Παθητικότητα                            Ενεργητικότητα  
Ρεαλισμός                                  Φαντασία  

 
Πίνακας 1 : Τα μαθησιακά γνωρίσματα της νέας γενιάς σε αντιπαράθεση με τη παλαιότερη γενιά. 

Πηγή: Τσιόπελα Δ., (2013), Οι ψηφιακοί αυτόχθονες, σελ. 3. 

  

Η αλλαγή στον τρόπο σκέψης του εγκεφάλου των μαθητών επιφέρει κάποια 

θέματα που θα πρέπει να προσέξουν και να ευαισθητοποιηθούν ιδιαίτερα οι 

εκπαιδευτικοί μέσα στη τάξη. Μερικά από αυτά συνοψίζονται παρακάτω. 

Η παραμέληση των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς το μυαλό εστιάζει στις νέες 

τεχνολογικές δεξιότητες, ταυτόχρονα απομακρύνεται από τις κοινωνικές θεμελιώσεις. 

Μειώνεται η κατά πρόσωπο επαφή και με την αποδυνάμωση των νευρωνικών δικτύων 

που ελέγχουν την ανθρώπινη επαφή, το άτομο τείνει να παρερμηνεύει τα μη λεκτικά 

μηνύματα (Τσιόπελα, 2013). 

Τα άτομα της ψηφιακής γενιάς έχουν αναπτύξει έναν διαφορετικό τρόπο 

ανάγνωσης κειμένων. Μελέτες συνηθειών ανάγνωσης στο διαδίκτυο ανακάλυψαν τον 

νέο τρόπο ανάγνωσης που χρησιμοποιεί η ψηφιακή γενιά και ονομάστηκε  Πρότυπο 

σχήματος F για την ανάγνωση διαδικτυακού περιεχομένου (Nielsen, 2009) . Πρόκειται 

για την τεχνική, στην οποία το άτομο διαβάζει οριζόντια κατά μήκος των πρώτων 

γραμμών, στη συνέχεια στη μέση του κειμένου επίσης οριζόντια και τέλος κάθετα τις 

υπόλοιπες γραμμές μέχρι το τέλος (Τσιόπελα, 2013) 
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Η μεγαλύτερη ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών είχε ως συνέπεια την  

αύξηση της περιφερειακής όρασης. Η χρησιμοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από 

την ψηφιακή γενιά οδήγησε στο να αυξήσει κάποιες γνωστικές δεξιότητες. Η ψηφιακή 

γενιά λόγω χρησιμοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών έμαθε να αντιδρά πιο γρήγορα 

σε οπτικά ερεθίσματα και βελτίωσε την ικανότητα να προσέχει εικόνες στη 

περιφερειακή όραση. Ανέπτυξε δε, μεγαλύτερη ικανότητα να διατρέχει μεγάλη 

ποσότητα πληροφοριών και να αποφασίζει τι είναι σημαντικό και τι όχι (όπως 

παραπάνω). Επιπλέον η ψηφιακή γενιά απέκτησε τη δεξιότητα της παράλληλης 

επεξεργασίας (multitasking) (Nielsen, 2009). 

Η ψηφιακή γενιά βρίσκει την παρακολούθηση προγραμμάτων στην τηλεόραση 

βαρετή και ασχολείται ταυτόχρονα με το tablet ή το smartphone. Το 1/3 των νέων 

χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και το διαδίκτυο όταν βλέπουν τηλεόραση. Ακόμα και οι 

μαθητές του γυμνασίου ασχολούνται παράλληλα με παραπάνω από μια δραστηριότητες 

την ίδια στιγμή, κατεβάζουν μουσική στο iPod και στέλνουν SMS στους φίλους τους, 

την ώρα που ασχολούνται τα μαθήματα τους (Τσιόπελα, 2013).  

Η ενασχόληση με την ψηφιακή τεχνολογία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είχε ως 

συνέπεια την αύξηση της νοημοσύνης. Οι μέσες τιμές του Δείκτη Νοημοσύνης 

ανεβαίνουν σταθερά (Flynn JR., 2006) και η δυνατότητα να γίνονται παράλληλα 

παραπάνω από μια εργασίες (multitasking) χωρίς λάθη, αυξάνεται (Kearney P., 2007) 

Τα άτομα που ανήκουν στη ψηφιακή γενιά είναι ικανά να διενεργούν 

παράλληλη επεξεργασία με ευκολία. Η άμεση πρόσβαση σε οπτικά και ακουστικά 

ερεθίσματα έχει προγραμματίσει όμως τους εγκεφάλους τους να ζητούν άμεση 

επιβράβευση (Mori A., 2002). Η ψηφιακή γενιά χαρακτηρίζεται από συντομότερα 

διαστήματα προσοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά τους μαθητές που διδάσκονται με τις 
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παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (Τσιόπελα, 2013). Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η 

υπερβολική παράλληλη επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του άγχους, 

διαταραχές της προσοχής και μείωση της σχολικής απόδοσης. Οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν ότι οι γενιές της παράλληλης επεξεργασίας είναι λιγότερο αποδοτικοί στα 

μαθήματα τους. 

Επίσης, επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η χρόνια και έντονη παράλληλη 

επεξεργασία μπορεί ακόμη και να καθυστερήσει τη σωστή ανάπτυξη του εμπρόσθιου 

λοβού, με συνέπεια τη δυσκολία γενίκευσης (Mori A., 2006). Ο εμπρόσθιος λοβός είναι 

η περιοχή του εγκεφάλου που βοηθά το άτομο να συνειδητοποιήσει τη γενική 

κατάσταση και να εξάγει γενικά συμπεράσματα για καταστάσεις, να σκεφτεί γενικά, να 

προγραμματίσει το μέλλον και να αναβάλει την επιβράβευση. 

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Ένωση στο Diagnostic and Statistical 

Manual of Disorders (2000), η χρόνια έκθεση σε τηλεόραση, υπολογιστές και 

βιντεοπαιχνίδια, αυξάνουν τον κίνδυνο για την εμφάνιση της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής. Έρευνες που έχει διεξάγει το Brown University, στο Rhode 

Island των ΗΠΑ, έδειξαν ότι οι έφηβοι που έπαιζαν παιχνίδια στο διαδίκτυο ή σε 

παιχνιδομηχανή παραπάνω από μια ώρα την ημέρα είχαν περισσότερα συμπτώματα 

ΔΕΠ, από αυτούς τους έφηβους που δεν παίζουν (American Psychiatric Association, 

2000). Η νευροεπιστήμονας, βαρόνη Suzan Greenfield προειδοποιεί ότι το Facebook, 

τα γραπτά μηνύματα και οι άλλες μορφές άμεσης επικοινωνίας μπορούν να οδηγήσουν 

σε αύξηση των διαταραχών ελλειμματικής προσοχής, στην εφημερίδα Telegraph στις 

12/08/2009. Άλλα προβλήματα υγείας, όπως μαθησιακές δυσκολίες, απότομες αλλαγές 

διάθεσης, κατάθλιψη και μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί να προκύψουν σε μαθητές, οι 
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οποίοι παίζουν ως αργά τη νύχτα βιντεοπαιχνίδια, σερφάρουν στο διαδίκτυο και 

στέλνουν μηνύματα  (Adams Stephen, 2009). 

Ένας άλλος τομέας που θα πρέπει να επιστήσουν την προσοχή τους οι 

εκπαιδευτικοί είναι οι δυσκολίες στη γραμματική και το συντακτικό. Λόγω ευκολίας 

έχει δημιουργηθεί ένας νέος κώδικας επικοινωνίας, δηλαδή μια νέα γλώσσα που 

προέρχεται από τη σύντμηση αγγλικών λέξεων για την οικονομία του χρόνου. Από την 

άλλη μεριά το αγγλικό/λατινικό αλφάβητο προτιμάται από τη ψηφιακή γενιά και για 

την γραφή σε ψηφιακό μήνυμα. Όταν τα άτομα  γράφουν με το λατινικό αλφάβητο 

μηνύματα άλλου γλωσσικού κώδικα δεν είναι ορθογραφικά σωστά. Άλλα έρευνες που 

έγιναν στην Αυστραλία έδειξαν ότι η ορθογραφία είναι το μικρότερο πρόβλημα. 

 Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι οι νέοι είναι πιο γρήγοροι, 

όμως είναι λιγότερο ακριβείς. Το σύστημα πρόβλεψης της λέξης, το Τ9 που βρίσκεται 

σαν εφαρμογή στα γραπτά μηνύματα, είναι εύχρηστο, αλλά συχνά ανακριβές. Με τη 

συχνή χρήση αυτής της εφαρμογής, η συγγραφή μηνυμάτων μπορεί να αποδιοργανώσει 

τον εγκέφαλο ενός μαθητή, κάνοντάς τον απρόσεκτο. Οι νέοι που χρησιμοποιούν πολύ 

το κινητό τους κάνουν περισσότερα λάθη σε ασκήσεις που χρειάζονται μνήμη, 

περιόδους συγκέντρωσης και μάθησης (Abramson, 2010).  

 Ο ψηφιακός εγκέφαλος αποτελεί ένα εξελικτικό βήμα προς τα εμπρός ή προς τα 

πίσω, στην πορεία της εξέλιξής μας ως ανθρώπινο είδος. Δηλαδή, με λίγα λόγια η νέα 

γενιά είναι πιο έξυπνη ή λιγότερο έξυπνη από τις προηγούμενες; Οι απόψεις των 

Αμερικάνων επιστημόνων τοποθετούνται στα δύο άκρα. Υπάρχουν ερευνητές που 

υποστηρίζουν ότι η ψηφιακή γενιά είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι, που έχουν ζήσει ως 

τώρα στον πλανήτη. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν ότι 

αυτά τα άτομα απέχουν πολύ, από το να χαρακτηριστούν ως έξυπνα.  
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Οι John Palfrey και Urs Gasser αναφέρουν στο βιβλίο τους Born Digital: 

Understanding the First Generation of Digital Natives, (2008), σελ. 6 « Οι Ψηφιακοί 

Αυτόχθονες είναι απίστευτα δημιουργικοί. Είναι αδύνατο να πούμε αν είναι περισσότερο 

ή λιγότερο δημιουργικοί από τις προηγούμενες γενιές, αλλά ένα είναι σίγουρο: Εκφράζουν 

τους εαυτούς τους δημιουργικά με τρόπους πολύ διαφορετικούς από αυτούς που 

χρησιμοποιούσαν οι γονείς τους στην ίδια ηλικία. Πολλοί από αυτούς αντιλαμβάνονται 

την πληροφορία ως κάτι εύπλαστο, κάτι που μπορούν να ελέγξουν και να ανασχηματίσουν 

με νέους κι ενδιαφέροντες τρόπους. Μπορεί είναι από το να επεξεργαστούν ένα προφίλ 

στο MySpace ή ένα λήμμα στην Wikipedia, να κάνουν μια ταινία ή ένα online βίντεο, ή 

να κατεβάσουν ένα τραγούδι— νόμιμα ή μη. Είτε το έχουν συνειδητοποιήσει, είτε όχι 

έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν έναν έλεγχο πάνω στο πολιτιστικό τους περιβάλλον που 

δεν έχει προηγούμενο». 

Ο αντίλογος από την άλλη μεριά υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο, ο Mark Bauerlein 

στο βιβλίο του με τίτλο The dumbest generation . How the Digital Age Stupefies Young 

Americans and Jeopardizes our Future (2008) αναφέρει: 

«Η αυγή της ψηφιακής εποχής κάποτε γέννησε ελπίδες: Διαδίκτυο, e-mail, blogs, 

αλληλεπιδραστικά και υπερρεαλιστικά βιντεοπαιχνίδια υπόσχονταν να αποφέρουν μια 

γενιά από πιο έξυπνα, πιο ενήμερα, πιο πνευματικά καλλιεργημένα παιδιά. Όροι όπως 

“Αυτοκινητόδρομος πληροφοριών” (information highway) και “Οικονομία της γνώσης”, 

μπήκαν στο λεξικό και συμπεράναμε ότι οι έφηβοι θα χρησιμοποιούσαν την τεχνογνωσία 

και την κατανόηση που είχαν για την τεχνολογία, ώστε να διαμορφώσουν την πρωτοπορία 

αυτής της νέας εποχής της υπερπληροφόρησης. Αυτή ήταν η υπόσχεση. Αλλά ο 

διαφωτισμός δε συνέβη. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αναφορές από κυβερνητικές 

υπηρεσίες, οργανισμούς, εταιρίες δημοσκοπήσεων και ακαδημαϊκούς φορείς, οι 
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περισσότεροι νέοι στις Η.Π.Α. ούτε διαβάζουν λογοτεχνία (ούτε ξέρουν απόλυτα πώς να 

το κάνουν), ούτε εργάζονται αξιόπιστα, ούτε επισκέπτονται πολιτιστικούς φορείς 

(οποιουδήποτε είδους), ούτε ψηφίζουν (οι περισσότεροι δεν κατανοούν ένα απλό 

ψηφοδέλτιο). Δεν μπορούν να εξηγήσουν βασικές επιστημονικές μεθόδους, να διηγηθούν 

ορόσημα στην ιστορία της χώρας ή να ονοματίσουν οποιονδήποτε από τους πολιτικούς 

που τους αντιπροσώπους. Το μόνο στο οποίο υπερτερούν είναι στο “μεταξύ τους”. 

Ξοδεύουν απίστευτα πολύ χρόνο στέλνοντας ηλεκτρονικά ιστορίες, φωτογραφίες, 

τραγούδια και κείμενα πέρα δώθε, απολαμβάνοντας την προσοχή των online φίλων τους 

και κατοικώντας σε έναν κόσμο ανόητων πειραγμάτων και άτεχνων εικόνων». (Bauerlein 

M., 2008: pp. 10) 

 Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι απόψεις για το αν ωφελήθηκε ο 

Δείκτης Νοημοσύνης της νέας γενιάς, με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας 

βρίσκονται στα δύο άκρα. Μια καινούργια κατάσταση μπορεί να προκαλέσει  θετικές 

και αρνητικές προεκτάσεις. Κανείς δεν αρνείται τα οφέλη της τεχνολογίας, όπως επίσης 

κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι όταν γίνεται υπερβολική χρήση της, το άτομο 

γίνεται δυσλειτουργικό. Γενικότερα θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ χρήσης 

και κατάχρησης από τους μαθητές. 

 Τα οφέλη που παρέχει η χρήση της τεχνολογίας συνίστανται  σε μαθησιακές 

καταστάσεις αιχμαλωτίζει την προσοχή των μαθητών, η εκπαίδευση γίνεται πιο 

ενδιαφέρουσα και μετατρέπεται σε παιχνίδι, αυξάνεται η ενασχόληση και η 

αποδοτικότητα στο διδακτικό αντικείμενο, καλύπτει κενά και αποτελεί ανεξάντλητη 

πηγή γνώσης. Το θετικό της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ότι δεν απευθύνεται σε μια 

κλειστή ομάδα ατόμων, αλλά σε όλο τον πληθυσμό. Έτσι, καθένας μπορεί να βρει αυτό 

που τον ενδιαφέρει, κάθε στιγμή. Οι αποστάσεις εκμηδενίζονται και έρχονται σε επαφή 
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άνθρωποι που απέχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Οι χρονικοί περιορισμοί με 

την ασύγχρονη επικοινωνία (e-mail, World Wide Web, κ.α.) δεν υφίστανται πλέον. Τα 

άτομα μπορούν να επικοινωνήσουν άνετα χρησιμοποιώντας όσο χρόνο επιθυμούν για 

να σκεφτούν και να απαντήσουν (Σάλτας, 2009).  

 Οι μαθητές εκτός από τα μορφωτικά αγαθά που πρέπει να προσλάβουν, έχουν 

την ανάγκη να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες για να είναι ισορροπημένοι 

ενήλικες στο μέλλον. Με τη νέα τεχνολογία η επικοινωνία έχει διευρυνθεί. Οι μαθητές 

πλέον δεν περιορίζουν τις κοινωνικές συναναστροφές τους στη χωρική περιοχή που 

κατοικούν, αλλά μπορούν να επικοινωνήσουν  και με άλλες γεωγραφικές περιοχές σε 

όλον τον πλανήτη, ιδιαίτερα με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας που είναι Lingua 

Franca, δηλαδή παγκόσμια γλώσσα.  

 Η τεχνολογία προσφέρει ευκολίες στην εκμάθηση νέων γλωσσών που η 

σημερινή εποχή επιτάσσει. Πριν 40 χρόνια θα ήταν αδιανόητο να επιθυμεί κάποιος να 

μάθει τη καντονέζικη διάλεκτο, όμως στη σημερινή εποχή γεννήθηκε η ανάγκη 

επικοινωνίας με αυτή τη μερίδα του πληθυσμού, και υπάρχει και η δυνατότητα 

ζωντανής επικοινωνίας. Το μέγεθος της οικουμένης γίνεται αισθητά πιο μικρό και τα 

άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς έρχονται σε επαφή, μαθαίνοντας για τον άλλο 

και από τον άλλο (Ευαγγέλου, 2007). 

 Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας δεν εξαντλούνται μόνο για τους μαθητές, 

αλλά και οι εκπαιδευτικοί ωφελούνται από αυτή. Η βοήθεια των εκπαιδευτικών γίνεται 

πιο ουσιαστική σε ρόλο συμβούλου και οδηγού, εγκαταλείπονται οι διαλέξεις και η 

διδακτική διαδικασία περνά στη πράξη. Οι εκπαιδευτικοί γίνονται πιο ενεργητικοί και 

ίσως απολαμβάνουν περισσότερο τον ρόλο του παιδαγωγού που συνοδεύει τους 

μαθητές στην ανακάλυψη της γνώσης (Ράπτης & Ράπτη, 2006). 
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 Η ψηφιακή τεχνολογία έχει κατηγορηθεί ότι δημιουργεί αποξένωση του 

ατόμου και έλλειψη επιθυμίας επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα. Αυτή ακριβώς είναι η 

πρόκληση του θεσμού του σχολείου. Στο σχολικό χώρο μεταδίδονται γνώσεις, αλλά 

αξίες και στάσεις. Οι στόχοι του σχολείου είναι να καλλιεργήσει τη συνεργασία, 

αλληλεγγύη και ευγενή άμιλλα μεταξύ των μαθητών. Ο τελικός σκοπός του είναι να 

εφοδιάσει τους αυριανούς πολίτες με δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, έτσι ώστε  να 

ενταχθούν ισότιμα, παραγωγικά και δημιουργικά στην κοινωνία του μέλλοντος. 
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Κεφάλαιο 2ο 

 

Η διδακτική και η μάθηση 

 

 

2.1.Εισαγωγή 

Η Διδακτική Μετάπλαση αποτελεί το σύνολο των τροποποιήσεων της 

διδακτικής διαδικασίας μέσα στη σχολική τάξη, όπου φυσικά κρίνεται αναγκαία, αφού 

τις περισσότερες φορές η γνήσια διδακτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Η Διδακτική 

Μετάπλαση διακρίνεται σε δύο βασικούς τομείς, την εξωτερική και την εσωτερική. Η 

εξωτερική Διδακτική Μετάπλαση πραγματοποιείται από τους δημιουργούς του 

Αναλυτικού Προγράμματος, τους συγγραφείς των σχολικών βιβλίων και τους 

σχολικούς συμβούλους. Η εσωτερική Διδακτική Μετάπλαση αφορά εξολοκλήρου τους 
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εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν άμεση επαφή με τους εκπαιδευόμενους και είναι 

υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος (Σάλτας, 2009). 

Η είσοδος της τεχνολογίας στη σχολική αίθουσα αποτέλεσε σοβαρό παράγοντα 

για την αλλαγή και της διδακτικής διαδικασίας. Η Διδακτική ως μια μη στατική 

επιστήμη έπρεπε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Οι παλαιότερες 

δασκαλοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας, έδωσαν τη θέση τους στις νέες εφάμιλλες για 

την εποχή (Ματσαγγούρας, 1999). Οι πιο δημοφιλείς νέες μέθοδοι διδασκαλίας είναι οι 

συνεργατική και η άμεση μάθηση. Η ομαδικότητα αποτελεί μια από τις βασικές 

απαιτήσεις της τεχνολογίας. Στον τομέα της ομαδικότητας, η συνεργατική μέθοδος 

διδασκαλίας αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο, αφού αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη των γνωστικών και των κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές συνεργάζονται 

μεταξύ τους σε ένα περιβάλλον αλληλεξάρτησης με τους υπολογιστές και η επιτυχία 

της ομάδας δεν εξαρτάται μόνο από την ατομική προσπάθεια (Νήμα & Καψάλης, 

2008). 

Η παραδοσιακή άμεση διδασκαλία που έχει τις ρίζες της στις παλαιές 

δασκαλοκεντρικές μεθόδους, με τη χρήση της τεχνολογίας σαφώς έχει τροποποιηθεί, 

αφού παρεμβάλλεται ο υπολογιστής μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών. 

Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο για τη διδασκαλία ενός εξειδικευμένου λογισμικού η 

μετωπική διδασκαλία, διότι απαιτείται από τον εκπαιδευτικό η παρουσίαση με μικρά 

βήματα του νέου διδακτικού αντικειμένου (Rosenshine & Meister, 1992). 

 

2.2.Ορισμοί Διδακτικής και Διδακτικής Μετάπλασης 

Η Διδακτική είναι η επιστήμη  η οποία προετοιμάζει, ενημερώνει, συμβουλεύει 

τους εκπαιδευτικούς, τους βοηθά και συμβάλλει στο έργο τους. Η Διδακτική αποτελεί 
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έναν επιστημονικό τομέα που συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή μόρφωση και 

επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Η λέξη Διδακτική ετυμολογικά 

προέρχεται από το ρήμα διδάσκω, που σημαίνει μεταδίδω με συστηματικό τρόπο σε 

κάποιον το αντικείμενο της μάθησης (Νήμα & Καψάλης, 2008). 

Η Διδακτική Μετάπλαση αφορά τους γενικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν 

το μετασχηματισμό του επιστημονικού αντικειμένου σε εκπαιδευτικό διδακτικό 

αντικείμενο. Η Διδακτική ασχολείται και μελετά τον τρόπο που θα υλοποιηθεί αυτή η 

γνωστική μετάβαση, για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος. Ως συνέπεια των 

ανωτέρων το περιεχόμενο της διδακτικής γνώσης αποτελεί ένα σύνολο από 

προσαρμοστικές τροποποιήσεις, που θα το καταστήσουν ικανό να λάβει τη σωστή θέση 

ανάμεσα στα αντικείμενα διδασκαλίας. Η τροποποίηση της διδακτικής διαδικασίας 

διακρίνεται σε δύο καταστάσεις. Η πρώτη διάκριση είναι η κατάσταση της αναφοράς 

που μπορεί να συμβεί κάθε χρονική στιγμή, και η δεύτερη η κατάσταση της μετάδοσης 

που αναφέρεται στη σχολική γνώση (Σάλτας, 2009). 

 

2.3.Εσωτερική και Εξωτερική Διδακτική Μετάπλαση 

Η Διδακτική Μετάπλαση διενεργείται σε δύο επίπεδα, το εξωτερικό και το 

εσωτερικό. Οι συμμετέχοντες στη Διδακτική Μετάπλαση είναι οι συντάκτες των 

εκπαιδευτικών-αναλυτικών προγραμμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κ.ά), 

οι συγγραφείς των σχολικών βιβλίων, οι συγγραφείς των εξωσχολικών βιβλίων/ 

βοηθημάτων, οι σχολικοί σύμβουλοι και οι εκπαιδευτικοί. Με τον εξωτερικό διδακτικό 

μετασχηματισμό ασχολούνται οι τέσσερις πρώτοι (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, συγγραφείς και σχολικοί σύμβουλοι). Ο εξωτερικός διδακτικός 

μετασχηματισμός θα μετατρέψει συγκεκριμένα θέματα από την επιστημονική γνώση σε 
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αντικείμενα διδασκαλίας που θα προσαρτηθούν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Τα 

διδακτικά εγχειρίδια και τα βιβλία για τους εκπαιδευτικούς που αποτελούν τα επίσημα 

κείμενα οδηγιών, μπορούν να γίνουν πιο ενδιαφέροντα και απλά, για να δώσουν το 

κίνητρο στους εκπαιδευτικούς για μετατροπές (Σάλτας, 2009). 

 Η εξωτερική Διδακτική Μετάπλαση πραγματοποιείται μακριά από τη σχολική 

αίθουσα και τις διεργασίες της. Πολύ σπουδαίο ρόλο στην εκπαίδευση παίζει  

Διδακτική Μετάπλαση, το πόλο του αφανή ήρωα αφού οδηγεί στη δημιουργία ενός 

χώρου, μέσα στον οποίο αποτυπώνονται οι κοινωνικές ανάγκες, οι εκπαιδευτικές και 

πολιτικές επιλογές και οι παιδαγωγικές αντιλήψεις. Σε αυτό το επίπεδο της Διδακτικής 

Μετάπλασης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, πολιτισμικές και 

εκπαιδευτικές αναγκαιότητες, η γνωστική ετοιμότητα των παιδιών, οι υλικές συνθήκες 

της εκπαίδευσης και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών (Chevallard, 1985 στο Bishop A. 

et al, 2012). 

Το δεύτερο επίπεδο της Διδακτικής Μετάπλασης αφορά τον εσωτερικό 

διδακτικό μετασχηματισμό, στον οποίο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

κάθε αντικείμενο που έχει εγκριθεί από τον εξωτερικό διδακτικό μετασχηματισμό, 

προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και επικοινωνίας τους. Είναι 

αυτονόητο ότι τα προϊόντα της εξωτερικής Διδακτικής Μετάπλασης υφίστανται νέες 

ερμηνείες, σχηματοποιήσεις και δοκιμασίες. Επίσης, από το υπάρχον υλικό γίνονται 

επιλογές, αναθεωρήσεις, απορρίψεις και προσαρμογές στις ιδιαίτερες συνθήκες της 

εκάστοτε σχολικής πραγματικότητας (Βερύκη, 2008). 

Οι μεταβολές είναι πιο συχνές όταν το υλικό του εξωτερικού διδακτικού 

μετασχηματισμού δε μεριμνά εκ των προτέρων για τις αναπόφευκτες και υπαρκτές 

διαφορές και ιδιαιτερότητες π.χ. η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών σε περιβάλλον 
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που η ελληνική είναι δεύτερη γλώσσα (Βερύκη, 2008). Κατά τη διαδικασία αυτή είτε 

ενισχύονται, είτε αποδυναμώνονται τα αποτελέσματα του εξωτερικού διδακτικού 

μετασχηματισμού, αυτό υπογραμμίζει τη δυναμική των εκπαιδευτικών με τη σχολική 

γνώση.  Οι διαδικασίες του διδακτικού μετασχηματισμού και στα δύο επίπεδα του 

εγκαταλείπουν τις προτεραιότητες και τις κύριες επιλογές των επιστημών αναφοράς και 

αναδεικνύουν επιλογές στενά συνδεδεμένες με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τη 

διδακτική διαδικασία (Σάλτας, 2009). 

Γενικά όπως έχει αναφερθεί ο όρος Διδακτική Μετάπλαση αφορά ένα σύνολο 

τροποποιήσεων που υφίσταται το περιεχόμενο της επιστημονικής γνώσης, όταν αυτό 

πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης. Κατά τον Yves 

Chevallard (1985) έχουν καταγραφεί επτά περιοχές που είναι απαραίτητες για τη 

δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο προωθεί την Διδακτική 

Μετάπλαση (Chevallard, 1985 στο Bishop A. et al, 2012). Αυτές είναι: 

 Ένα ενεργό γεγονός, το οποίο εκθέτει τη διαφορά μεταξύ του τι ένα άτομο έχει 

διαβάσει, τι έχει σαν εμπειρία, τι έχει ακούσει και τι υποθέτει πως είναι αλήθεια. 

 Η αναγνώριση βασικών παραδοχών που έχουν αφομοιωθεί χωρίς κριτική. 

 Η αμφισβήτηση και η εξέταση των παραδοχών όσον αφορά την προέλευση 

τους, τις επιπτώσεις διεξαγωγής τους και ο λόγος που είναι σημαντική η 

αμφισβήτηση. 

 Το άνοιγμα σε εναλλακτικές απόψεις. 

 Η συμμετοχή σε διάλογο όπου αξιολογούνται τα στοιχεία, τα επιχειρήματα, 

διερευνώνται εναλλακτικές προοπτικές και η γνώση κατασκευάζεται με 

συναίνεση. 
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 Η αναθεώρηση των παραδοχών και προοπτικών για να αιτιολογηθούν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια. 

 Ενεργώντας στις αναθεωρήσεις, στη συμπεριφορά, στην ομιλία και στη σκέψη 

με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σύμφωνος με τις μετασχηματισμένες υποθέσεις ή 

τις προοπτικές. 

Στο παρακάτω σχήμα παρατηρούμε τα τρία στάδια του διδακτικού μετασχηματισμού, 

δηλαδή τον μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε διδακτικό αντικείμενο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1 τα τρία στάδια του διδακτικού μετασχηματισμού. 
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Αρχικά, ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε διδακτικό αντικείμενο 

αναφέρεται κυρίως στο σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού 

υλικού. Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται ο μετασχηματισμός της γνώσης προς 

διδασκαλία σε γνώση διδασκαλίας. Το συγκεκριμένο στάδιο αναφέρεται στις 

αντιλήψεις και στις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού. Τέλος, στο τρίτο στάδιο 

επιτυγχάνεται ο μετασχηματισμός της γνώσης στη γνώση του μαθητή. Αυτό το στάδιο 

αναφέρεται στις δραστηριότητες και τις γνωστικές λειτουργίες του μαθητή. Όπως 

παρατηρούμε στο σχήμα 1, οι μαθητές είναι εφοδιασμένοι με τη βιωματική μάθηση 

(Koliopoulos, 2005). Αν και ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης είναι ένας 

τομέας που προσελκύει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, η χρησιμότητα του στη 

εκπαιδευτική πράξη εναπόκειται στη κρίση του εκπαιδευτικού. Για να μπορέσει ο 

εκπαιδευτικός να αντιληφθεί την αναγκαιότητα ή μη της Διδακτικής Μετάπλασης σε 

μια διδασκαλία, θα πρέπει να μπορεί να αξιολογεί αν οι στόχοι της μπορούν να 

επιτευχθούν κάθε στιγμή (Σάλτας, 2009). 

Στο θεσμικό επίπεδο και συγκεκριμένα στο επίπεδο του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των 

συντακτών, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και άλλων ενδιαφερομένων, αποτελεί μια 

θεμελιώδη διάσταση ολόκληρης της διαδικασίας της εκπαίδευσης. Τα αναλυτικά 

προγράμματα αποτελούν τον πυρήνα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (Ευαγγέλου, 

2007). Η επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου θεμελιώνεται με την επιτυχή σύνταξη και 

λειτουργία του Αναλυτικού Προγράμματος. 

  Το Αναλυτικό Πρόγραμμα συνιστά συνολικά την εκπαιδευτική εμπειρία, τη 

ποιότητα και τη ποσότητα της ύλης, τους σκοπούς, τους στόχους, τις μεθόδους, τα μέσα 
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και τέλος τις εμπειρίες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ο σχεδιασμός και η 

ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος  αποτελεί μια δυναμική διαδικασία 

κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών  είναι αναμφισβήτητα ο πιο ουσιαστικός τομέας της εκπαιδευτικής πολιτικής 

κάθε αναπτυγμένου κράτους και αποτελεί την επίσημη έκφραση της εκπαιδευτικής 

φιλοσοφίας μιας κοινωνίας (Βρεττός, 1999). Ο επιτυχής σχεδιασμός του Αναλυτικού 

Προγράμματος διασφαλίζει την ποιότητα του, η οποία αποτελεί τη βασικότερη 

προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου 

γενικότερα (Ευαγγέλου, 2007). 

 Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν συντελεστεί ραγδαίες εξελίξεις στην κοινωνία. 

Μέσα σε αυτές, το σχολείο δέχεται πολλαπλές προκλήσεις. Πρέπει να προετοιμάσει 

τους αυριανούς πολίτες να θα ζήσουν σε μια παγκοσμιοποιημένη και τεχνολογικά 

ανεπτυγμένη κοινωνία και να κατέχουν σύνθετα προσόντα και δεξιότητες. Ταυτόχρονα 

το σχολείο πρέπει να ανταποκριθεί στη νέα κατάσταση χωρίς να επιβαρύνει σωματικά 

και ψυχικά τους μαθητές. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στη διαμόρφωση διαφόρων 

προτάσεων για τη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων. 

Η εκπόνηση ενός κατάλληλα σχεδιασμένου Αναλυτικού Προγράμματος επιδιώκει την 

ικανοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών (Ευαγγέλου, 2007). 
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Σχήμα 2: Ο κύκλος της διδακτικής μετάπλασης. 
Πηγή: Σάλτας Βασίλης, 2009, Στοιχεία Παιδαγωγικής και Διδακτικής, σελ. 28. 

 

Η συγγραφή ενός σχολικού εγχειριδίου αποτελεί ένα σύνθετο και περίπλοκο 

επιχείρημα, αφού πρέπει να περιληφθούν πολλά στοιχεία και ένα σύνολο από 

αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, ώστε το αποτέλεσμα να αποτελέσει ένα 

επιτυχημένο διδακτικό μετασχηματισμό της μαθησιακής γνώσης σε γνώση διδάξιμη σε 

μαθητές συγκεκριμένης κάθε φορά ηλικίας (Φλουρής, 2000). Επιπλέον, αν αναλογιστεί 

κάποιος ότι για τις περισσότερες έννοιες που χρησιμοποιούμε υπάρχει από πίσω μια 

πολυετής ερευνητική εργασία. Η οποία ερευνητική εργασία μελετά τα ιδιαίτερα 

επιστημολογικά χαρακτηριστικά την έννοιας, τις διδακτικές δυσκολίες, τις 

επικρατούσες αντιλήψεις, τα επαναλαμβανόμενα λάθη των μαθητών και τους 

πειραματισμούς με τις διδακτικές προσεγγίσεις, γίνεται κατανοητό ότι η συγγραφή ενός 

σχολικού βιβλίου απαιτεί πολλή μελέτη, διαρκή ενημέρωση, συνεχή διαδικασία 

εφαρμογών, δοκιμών και διορθώσεων. Όλα τα παραπάνω δίνουν τη δυνατότητα 

συνεχών βελτιώσεων με απώτερο στόχο τη βελτίωση στη μαθησιακή εκπαίδευση 

(Τριλιανός, 2003). 
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  Ο ρόλος των σχολικών συμβούλων είναι η υποστήριξη της εφαρμογής των 

εκπαιδευτικών καινοτομιών, οι οποίες εισάγονται στην εκπαίδευση. Είναι αρμόδιοι για 

την κατανόηση του περιεχομένου και της φιλοσοφίας των καινοτομιών για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. Οι σχολικοί σύμβουλοι αποτυπώνουν την 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, επισημαίνουν τις αδυναμίες εφαρμογής των 

καινοτομιών και προτείνουν λύσεις. Οι σχολικοί σύμβουλοι λειτουργούν και ως 

επιμορφωτές των εκπαιδευτικών και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών του κλάδου τους στην περιοχή της ευθύνης τους. Οι ίδιοι παίρνουν 

μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης, αλλά με την βοήθεια του Οργανισμού 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) επιμορφώνουν με την σειρά τους 

εκπαιδευτικούς (Φλουρής, 2000).  

Ο σκοπός των σχολικών συμβούλων είναι επίσης,  η ενθάρρυνση, υποστήριξη 

και καθοδήγηση των προσπαθειών ενδοσχολικής επιμόρφωσης στα σχολεία της 

αρμοδιότητας τους. Επίσης εκτός από τον υποστηρικτικό ρόλο οι σχολικοί σύμβουλοι 

είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, με την 

επισήμανση των αδυναμιών και δυσκολιών στην υλοποίηση του διδακτικού έργου, τη 

παροχή βοήθειας, την ενίσχυση των πρωτοβουλιών και τη δημιουργία θετικών 

κινήτρων στην εκπαίδευση (Φλουρής, 2000). 

 

2.4.Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας 

 Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας υπόκειται σε συγκεκριμένες αρχές, επιδιώκει 

συγκεκριμένα αποτελέσματα και εφαρμόζει συγκεκριμένες μεθόδους. Ο σχεδιασμός 

της διδασκαλίας αποτελεί ένα σύνολο προδιδακτικών διαδικασιών από τον 
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εκπαιδευτικό, οι οποίες διαδικασίες έχουν ως στόχο την πραγματοποίηση των στόχων 

της διδασκαλίας, ταυτόχρονα την πραγματοποίηση τους με οικονομία χρόνου και 

πνευματικού μόχθου, μέσα σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον 

(Ματσαγγούρας, 1999). Ο διδακτικός χρόνος, η συμπεριφορά και η αλληλεπίδραση του 

εκπαιδευτικού με του μαθητές, είτε ατομικά  είτε ομαδικά παίζουν σημαντικό ρόλο 

στον σχεδιασμό της διδασκαλίας για την επίτευξη των διδακτικών στόχων (όπως 

παραπάνω). 

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας συνδέει την ωριαία διδασκαλία με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο. Ο εκπαιδευτικός καλείται 

να οργανώσει μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο το ρόλο του, αλλά και το ρόλο των 

μαθητών. Οι στόχοι που θα επιλεγούν για τη διδασκαλία θα πρέπει να καλύπτουν τις 

ανάγκες των μαθητών. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός καλείται να προβλέψει εκ των 

πρότερων την εξέλιξη της διδασκαλίας και να διαμορφώσει γνώμη από πριν για την 

αλληλεπίδραση του διδακτικού αντικειμένου με του μαθητές (Ormrod, 1995).  

 Ο εκπαιδευτικός καλείται να αποφασίζει από πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη 

διδασκαλία, ανάλογα με τη πορεία της. Οφείλει να εξασφαλίζει μια σταθερή 

παιδαγωγική και διδακτική υποδομή, να συντελεί στην αξιοποίηση των διαθέσιμων 

μέσων, στη διεξαγωγή δράσεων και να προσαρμόζει τη διδασκαλία στις ανάγκες και 

δυνατότητες των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2006).  

 Η διδασκαλία, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο σχεδιάζεται σε τέσσερα 

διαφορετικά επίπεδα. Αυτά είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ο μεσοπρόθεσμος, ο 

εβδομαδιαίος και ο ωριαίος σχεδιασμός. Πολλές φορές για την επίτευξη των 

διδακτικών στόχων μιας ενότητας, απαιτείται περισσότερος χρόνος από μια διδακτική 
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ώρα. Σε αυτή τη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευελιξία από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο. Επίσης στον εκπαιδευτικό δίνεται η 

ευελιξία στην εκπαιδευτική ύλη για τη διαμόρφωση στόχων που θα επιτευχθούν 

(Ματσαγγούρας, 1999). 

 Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός  αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και 

αφορά στη δημιουργία των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) Σπουδών όλων των 

τάξεων και όλων των μαθημάτων. Η εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε αυτό το στάδιο 

σχεδιασμού είναι έμμεση καθώς ο εκπαιδευτικός συμβουλεύεται το διδακτικό 

εγχειρίδιο κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδιασμού 

του. Ο ίδιος ενημερώνεται για το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών της τάξης την οποία έχει 

αναλάβει και αποφασίζει για την πλήρη οργάνωση του μαθήματος (Δερβίσης, 1998) 

 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί το πρώτο επίπεδο 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει ενημερωθεί, πριν από 

την έναρξή του σχολικού έτους  για το περιεχόμενο, τους σκοπούς και τον τρόπο 

οργάνωσης του διδακτικού εγχειριδίου. Σε πρώτη φάση ο εκπαιδευτικός με βάση τη 

προσωπική του άποψη και εμπειρία προχωρά σε μια εκτίμηση των στόχων, ή οποία 

εκτίμηση λαμβάνει πιο ενεργή μορφή στα επόμενα στάδια σχεδιασμού και κυρίως σε 

αυτό της ωριαίας διδασκαλίας (Τριλιανός, 2003). 

 Η δεύτερη φάση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού αποτελείται από τα θέματα 

οργάνωσης του μαθήματος, τις διδακτικές δράσεις για τα οποία καλείται ο 

εκπαιδευτικός από την αρχή της χρονιάς να μεριμνήσει και να αποφασίσει για την 

συμμετοχή των μαθητών με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας. Τα 

οργανωτικά σχήματα δεν είναι στατικά, αλλά μεταβαλλόμενα και αποτελούν 
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αντικείμενο μελέτης και διαπραγμάτευσης με όρους που θέτουν οι μαθητές, ο 

εκπαιδευτικός και η σχολική πραγματικότητα (Τριλιανός, 2003). 

 Ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός πραγματοποιείται κατά δύο ή τρείς μήνες ή 

ακόμη και εξάμηνο και έχει ως απώτερο στόχο να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να 

επαναπροσδιορίσει χρονικά τη πορεία του διδακτικού του έργου και να εκτιμήσει τις 

επιδιώξεις του με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθητών. Ο 

μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός μπορεί να έχει τη μορφή ενός οργανογράμματος, ώστε να 

τονίζονται οι εννοιολογικοί άξονες της διδακτικής ενότητας και οι σχέσεις μεταξύ τους 

(Ματσαγγούρας, 1999). 

 Ο εβδομαδιαίος σχεδιασμός της διδασκαλίας περιορίζεται από το ωρολόγιο 

πρόγραμμα και εντάσσει τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό μέσα στο χρονικά περιθώρια 

της εβδομάδας. Η κατανομή του χρόνου από το ωρολόγιο πρόγραμμα στα διδακτικά 

αντικείμενα και η σειρά εμφάνισης αυτών στο ημερήσιο πρόγραμμα, αποκαλύπτουν τις 

αλλαγές και τις διαφοροποιήσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής (Ματσαγγούρας, 1999). 

 Ο ωριαίος σχεδιασμός της διδασκαλίας αποτελεί αποκλειστικό έργο του 

εκπαιδευτικού της τάξης. Ο εκπαιδευτικός καλείται να μορφοποιήσει και να ιεραρχήσει 

τους διδακτικούς στόχους και να αναζητήσει τις γνωστικές διαδικασίες για την επιτυχή 

επίτευξη τους. Ο ωριαίος σχεδιασμός αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και της καθημερινής διδακτικής πράξης 

(Αγγελάκος, 2003). Ο ωριαίος σχεδιασμός αφορά τις προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, τα 

εργαλεία και τις δραστηριότητες της διδασκαλίας. Τα περισσότερα μοντέλα σχεδιασμού 

αναφέρονται στο σχεδιασμό της ωριαίας διδασκαλίας, και θεωρούν ότι η διδασκαλία 
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εξελίσσεται με γραμμική πορεία, δηλαδή, πρώτα ο διδακτικός στόχος, δεύτερη η 

επιλογή μεθόδου, τρίτη η τεχνική υλοποίηση και τέλος η διαδικασία αξιολόγησης. 

 Η σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει όμως ότι η διδακτική πράξη δεν εξελίσσεται 

σε γραμμική πορεία, αλλά σε κυκλική. Οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν με ένα πλάνο 

διδασκαλίας, το οποίο στη πορεία κατά την εφαρμογή του τροποποιείται για να 

ενταθούν δράσεις των μαθητών, να δοθούν διαφορετικές ερμηνείες, μετασχηματισμοί 

και προσαρμογές. Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές για 

την επιτυχή οικοδόμηση της νέας γνώσης. Η αλληλεπίδραση, η κατανόηση και η 

επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή καθορίζει το βαθμό επιτυχίας της 

διδασκαλίας (Τριλιανός, 2003). 

 

2.5.Τα Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Μέσα μάθησης και 

διδακτικής  

 Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας 

γνωστά ως ΤΠΕ στην εκπαίδευση μετασχημάτισε την διδακτική διαδικασία και τον 

τρόπο μάθησης. Η εισαγωγή των υπολογιστικών εργαλείων στη διδακτική πρακτική 

έχει προκαλέσει ποικίλες συζητήσεις σχετικά με το τι άλλαξε και τι παρέμεινε σταθερό 

στη μαθησιακή διαδικασία και στη σχολική γνώση, όταν γίνεται η χρήση του 

υπολογιστή για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων. Η μετάβαση από τη χρήση 

μολυβιού και χαρτιού στη χρήση πολυδύναμων μέσων που αλληλεπιδρούν με τον 

χρήστη, επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που μαθαίνει ο μαθητής και το ίδιο το γνωστικό 

αντικείμενο (Smith, 1999). Υπό το πρίσμα αυτής της διαπίστωσης η διαμεσολάβηση 
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των υπολογιστών δεν αποτελεί μόνο μέσο για τη μάθηση μιας έννοιας, αλλά 

διαμορφώνει και καθορίζει την ίδια τη κατανόηση της (Σάλτας, 2009). 

 

 

 

 

Σχήμα 3:  Η σχέση μεταξύ των γνώσεων των καθηγητών και μαθητών με τη διδακτική. 
Πηγή: Σάλτας Βασίλης, 2009, Στοιχεία Παιδαγωγικής και Διδακτικής, σελ. 16 

 
 

 Η χρήση των υπολογιστών από τους μαθητές επιτάσσει την ανάγκη διερεύνησης 

του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η συναισθηματική τους εμπλοκή, το 

ενδιαφέρον τους όταν εργάζονται στα υπολογιστικά εργαλεία και το επίπεδο 

αυτοπεποίθησης τους σχετικά με την ικανότητα τους να μαθαίνουν. Επίσης, 

αναδεικνύεται η διερεύνηση των πρακτικών των μαθητών με τα γνωστικά αντικείμενα 

και τη κατάκτηση της σχολικής γνώσης (Σάλτας, 2009). Διακρίνεται ασθενής σχέση, 

ανάμεσα στις στάσεις απέναντι στα γνωστικά αντικείμενα και τους υπολογιστές, όσον 

αφορά την αυτοπεποίθηση και τα κίνητρα των μαθητών (Maul A et al, 2016). Οι 

μαθητές θεωρούν τη χρήση της τεχνολογίας πιο ενδιαφέρουσα από τα γνωστικά 

αντικείμενα. 

 Η εισαγωγή των υπολογιστικών εργαλείων ενδυναμώνουν το ρόλο του 

εκπαιδευτικού και τον διευκολύνουν στη διαδικασία μάθησης. Συμβάλλοντας έτσι στο 

σχεδιασμό και στην στήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τα υπολογιστικά 

ΤΠΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ(applications) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ 
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εργαλεία παρέχουν την ευελιξία στον εκπαιδευτικό, να παρεμβαίνει ως σύμβουλος και 

συνεργάτης των μαθητών με το ρόλο του παιδαγωγού, αντί της μετωπικής διδασκαλίας 

που στηρίζεται καθαρά στη διάλεξη. Κρίνεται αναγκαία η παροχή κινήτρων στους 

εκπαιδευτικούς για την ενσωμάτωση των υπολογιστών στη διδασκαλία των διδακτικών 

αντικειμένων. Τα υπολογιστικά μέσα αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο και μέσα από 

διερευνητικές προσεγγίσεις μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές στην καλύτερη 

κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων.  

Με λίγα λόγια οι μαθητές οδηγούνται στην ανακάλυψη ή στη καλύτερη 

κατανόηση της σχολικής γνώσης, αντί της έτοιμης γνώσης που παρέχεται με τη 

παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. Με τον πρώτο τρόπο ενισχύεται η αυτοπεποίθηση 

του μαθητή και δεν αποτελεί πλέον τον παθητικό δέκτη. Για την εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών στη σχολική τάξη απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αλλαγή της 

διδακτικής του εκπαιδευτικού και η ενίσχυση της χρήσης νέων τεχνολογιών μέσω των 

αναλυτικών προγραμμάτων (Hoyles & Noss, 1992). 

 

2.6.Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 Για την επιτυχή εισαγωγή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία απαιτείται ο 

επαναπροσδιορισμός και η αποσαφήνιση του ρόλου των εκπαιδευτικών. Η εισαγωγή 

των ΤΠΕ σαφώς μεταβάλλει τη διδακτική διαδικασία και μεταβάλλει το χαρακτήρα της 

σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή (Σάλτας, 2009). Βέβαια, ο 

επαναπροσδιορισμός του ρόλου των εκπαιδευτικών πολύ πιθανόν να έχει ως 

αποτέλεσμα την ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων και την αναδιοργάνωση του χρόνου και 

της προετοιμασίας της διδασκαλίας. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών, ως διαμεσολαβητών 
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στη γνώση οφείλει να ενισχυθεί, κάτι που πιθανόν να προκαλέσει πρόσθετο φόρτο 

εργασίας. Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα διακρίνεται από πολλά χαρακτηριστικά, ένα από 

τα οποία είναι η και η κουλτούρα του, από την οποία εξαρτάται η άμεση ή όχι 

πρόσβαση στις πηγές της πληροφόρησης (Ράπτη & Ράπτη, 2006).  

 Μερικά από τα πλεονεκτήματα εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία 

είναι η πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της πληροφορίας, ευελιξία σε σχέση με τους 

παραδοσιακούς περιορισμούς του χρόνου και του τόπου, ο σεβασμός του ατομικού 

χρόνου μάθησης, μεγαλύτερη αυτονομία και η διευκόλυνση της μάθησης μέσω της 

χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Χλαπάνης & Δημητρακοπούλου, 2004). Τα 

συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, της εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδακτική διδασκαλία 

σύμφωνα με τον Κοπτσή (2009) επηρεάζουν άμεσα και κάποια άλλα πεδία, όπως: 

 Τις αξιώσεις  και τις  προσμονές  των μαθητών. 

 Την ικανότητα της άμεσης απόκτησης των πληροφοριών, όπως και της 

συνειδητοποίησης ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο απαραίτητος χρόνος για 

τη κατάκτηση της γνώσης. 

 Την επίδραση των ΤΠΕ για την απόκτηση  άλλων δεξιοτήτων, όπως της 

γραφής, της ανάγνωσης κλπ. καθώς και των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Αναμφισβήτητα, η εισαγωγή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διδασκαλία αποτελεί μια 

θετική καινοτομία που παρέχει ευεργετικά οφέλη για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό. 

Παρόλα τα πλεονεκτήματα των ΤΠΕ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιοι 

περιορισμοί καθώς και οι ατομικές απαιτήσεις των μαθητών που ποικίλουν ανάλογα με 

τους στόχους τους, τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που ακολουθούν για την 

απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Επίσης, πολλές φορές ο τρόπος ένταξης των 
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ΤΠΕ στην εκπαίδευση επηρεάζεται από τις ποικίλες αντιτιθέμενες φιλοσοφικές απόψεις 

σε σχέση με τη μάθηση (Χλαπάνης & Δημητρακοπούλου, 2002). 

Όπως παρατηρήθηκε παραπάνω, η οργάνωση της διδασκαλίας αποτελεί μια 

σύνθετη διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών  

δεξιοτήτων των μαθητών. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία 

περιλαμβάνει τους απλούς τρόπους επικοινωνίας, τη δημιουργία αρχείων, την παροχή 

πληροφορίας, την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, την ενίσχυση των δεξιοτήτων, την 

αξιολόγηση καθώς και για παιδαγωγικές χρήσεις (Ράπτη & Ράπτη, 2006). Οι ΤΠΕ 

παρέχουν την ευκαιρία για την εισαγωγή νέων μαθησιακών καταστάσεων στη τάξη, 

ενεργοποιούν τις δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων, διευκολύνουν την 

ενσωμάτωση διαφορετικών τύπων γνώσης, την ανάπτυξη της διαθεματικότητας, 

αναπτύσσουν τις μεταγνωστικές δεξιότητες, ενθαρρύνουν τη συνεργατική μάθηση μέσα 

στη σχολική μονάδα αλλά και σε συστήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης κάτι 

πολύ σημαντικό είναι ότι οι ΤΠΕ μπορούν να διευκολύνουν τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία, με την παροχή της δυνατότητας δημιουργίας δικτύων και επικοινωνίας 

μεταξύ τάξεων από διαφορετικές χώρες. Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη 

πραγματικότητα η διαπολιτισμική επικοινωνία αποτελεί μια σημαντική εφαρμογή, για 

να προετοιμάσει και να εφοδιάσει τους μαθητές με τις απαραίτητες δεξιότητες για τον 

κόσμο του μέλλοντος.  

Οι ΤΠΕ μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης της 

εκπαίδευσης, επίσης αποτελούν τον μοχλό στήριξης που θα προάγει την επικοινωνία με 

το άμεσο περιβάλλον του σχολείου, καθώς και με όλους τους  φορείς  που συνδέονται 

με αυτό (την τοπική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα). Κάτι τέτοιο σίγουρα 
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φέρνει το σχολείο σε πιο άμεση επαφή  με όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από τα πιο 

τοπικά μέχρι τα εθνικά και ακόμα και τα κοινοτικά. Οι ΤΠΕ μπορούν ακόμη να 

μεταβάλλουν τις εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες των σχολείων και να βελτιώσουν 

ολόκληρο τον εκπαιδευτικό μηχανισμό (Ράπτης & Ράπτη, 2006). 

 

2.7.Η παραδοσιακή αντίληψη ενάντια της σύγχρονης στην 

μάθηση 

 Στις μετωπικές μεθόδους διδασκαλίας οι γνώσεις παρέχονται σε μια 

γνωσιοκεντρική και δασκαλοκεντρική βάση, χωρίς ουσιαστικά ο μαθητής να βιώνει τη 

γνώση. Ο εκπαιδευτικός κατέχει το ρόλο της αυθεντίας που τροφοδοτεί με γνώση τους 

μαθητές, έχοντας ως απόρροια να μην υπάρχει χώρος για διάλογο και αμφισβήτηση. 

Αυτή η προσέγγιση της διδασκαλίας καθιστά το μαθητή παθητικό δέκτη των γνώσεων 

χωρίς δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Μια τέτοια πρακτική δημιουργεί στους μαθητές 

ένα έλλειμμα και καθιστά τους μαθητές αδύναμους να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 

απαιτήσεις των καιρών (Ματσαγγούρας, 1999). 

 Το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης εστιάζεται στον εντοπισμό 

των μαθησιακών ανεπαρκειών των μαθητών για την κατηγοριοποίηση τους, 

αξιοποιώντας τις βασικές και κατώτερες δεξιότητες μάθησης εγγραμματισμού και 

αριθμητισμού. Ο εκπαιδευτικός θεωρείται ο αποκλειστικός φορέας και διαβιβαστής της 

γνώσης, με συνέπεια ο μαθητής να περιοριστεί σε έναν παθητικό ρόλο του δέκτη. Η 

διαδικασία της μάθησης στις παραδοσιακές μεθόδους είναι γραμμική και σε καμία 

περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται από τη χαρά της ανακάλυψης (Φλουρής, 2000) 
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 Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης χαρακτηρίζονται ότι σέβονται 

για την ξεχωριστή οντότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα του 

μαθητή. Θεωρούν ότι ο καθένας έχει διαφορετικό στυλ και τρόπο μάθησης. Οι ΤΠΕ 

αξιοποιούν το γνωστικό δυναμικό των μαθητών προς τη κατεύθυνση αυτή και 

αναδεικνύουν το εύρος της ατομικότητας των μαθητών. Ο μαθητής μαθαίνει 

αποτελεσματικότερα όταν η μάθηση συντελείται σε υπολογιστικά περιβάλλοντα 

συνεργατικής μάθησης. Ο ρόλος του μαθητή είναι πλέον ενεργητικός και δυναμικός 

αφού η μάθηση συντελείται με την αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή. Το πλαίσιο 

μάθησης συντελείται μέσα σε περιβάλλον κοινωνικό και πολιτιστικό που ευνοεί την 

ανάπτυξη συσχετίσεων με τη προηγούμενες γνώσεις του μαθητή (Βοσνιάδου, 2006). 

 Οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι αξιοποιούν τα κίνητρα, τις κλίσεις, τα 

ενδιαφέροντα, τις στάσεις, το προσωπικό στυλ μάθησης των μαθητών και 

χρησιμοποιούνται ως βασικοί  ατομικοί και προσωπικοί δείκτες για τον 

επαναπροσδιορισμό του περιεχόμενου μάθησης και το σχεδιασμό των ανάλογων 

εκπαιδευτικών πρακτικών. Οι οποίες εκπαιδευτικές πρακτικές θα πραγματοποιηθούν σε 

συγκεκριμένες συνθήκες μάθησης και σε αυθεντικά εκπαιδευτικά πλαίσια (Ρετάλης, 

2004). Η αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αξιοποίησης της μάθησης 

τοποθετείται πέρα από την αξιολόγηση των μαθητών, ως αποτέλεσμα μιας σειράς 

νοητικών διεργασιών, ψυχολογικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φαινομένων 

(Shulman L., 2007). 

 Μέσα στα προαναφερόμενα πλαίσια οι ΤΠΕ παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης 

δυναμικών εργαλείων για τη πλαισίωση των νέων εκπαιδευτικών αναγκών, με τη 

παροχή κατάλληλων υποστηρικτικών περιβαλλόντων (Varier D. et al, 2017). Στις 
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τρέχουσες συγκυρίες καθίσταται αναγκαία η μετατόπιση από τις παραδοσιακά στα νέα 

περιβάλλοντα μάθησης, μέσα από τα οποία αναδεικνύονται οι νέες μέθοδοι μάθησης 

για την απόκτηση της σχολικής γνώσης (Lemov, 2010).  
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Κεφάλαιο 3ο  

 

Εφαρμογή τεχνολογικών πρακτικών μέσα 

στη σχολική τάξη 

 

3.1.Εισαγωγή 

 Η έννοια της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας αναφύεται για πρώτη φορά στα μέσα 

του 20ου αιώνα στις ΗΠΑ. Ο ορισμός της έννοιας γεννήθηκε από τις λέξεις Εκπαίδευση 

και Τεχνολογία και περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά που υποστηρίζονται 

μέσω τεχνολογικών εφαρμογών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Luppicini, R., 2007).  
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 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση στη χρήση νέων 

τεχνολογιών στην διδακτική διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές. 

Οι φορητές ταμπλέτες, τα έξυπνα τηλέφωνα, τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης και τα 

ψηφιακά βιβλία αποκτούν μια αξιοπρόσεκτη θέση μέσα στη διδακτική πρακτική. Από 

την άλλη μεριά, άλλες τεχνολογικές εφαρμογές που δεν είναι τόσο διαδεδομένες μέχρι 

σήμερα, προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα χρόνια 

(Kentaro Toyama, 2011). Στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία περιλαμβάνονται η 

οπτικοακουστική διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και ανάπτυξη, τα 

επιμορφωτικά υλικά και η εξατομικευμένη μάθηση. Επίσης, μέσα στον όρο 

περιλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά μοντέλα, ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός και τα υλικά 

πολυμέσων (Mosley P., 2005). 

 Αν και η Εκπαιδευτική Τεχνολογία ως όρος, ιστορικά τοποθετείται στα μέσα 

του 1960, τα συνθετικά της έννοιας ανάγονται αρκετά πίσω στο παρελθόν (Hascher T., 

2010). Υπάρχουν δύο συνιστώσες που διαμορφώνουν την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Η 

πρώτη συνισταμένη συνδέεται με την εφαρμογή τεχνικών οπτικοακουστικών μέσων 

στην εκπαίδευση και η δεύτερη με την πρακτική εφαρμογή της επιστήμης της 

Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής. Η Εκπαιδευτική Τεχνολογία προέκυψε από την 

υιοθέτηση εφαρμογών της τεχνολογίας από την εκπαίδευση, στην προσπάθεια της να 

εξελιχθεί. Επομένως, οι πρόδρομοι της εκπαίδευσης συνιστούν της γενεσιουργές αιτίες 

της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και σχετίζονται με τις αρχές της Παιδαγωγικής 

(Lemov, 2010). 

 Οι απαρχές της Παιδαγωγικής συνιστώνται από τον 5ο αιώνα π.Χ. με την 

εφαρμογή της συστηματικής διδασκαλίας σε ομάδες, βασισμένες στη ρητορική από 

τους σοφιστές στην Αθήνα. Τον 12ο αιώνα εμφανίζεται η σχολαστική, που 
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αποσκοπούσε στη συμφιλίωση της κλασικής αρχαιότητας με τη μεσαιωνική θεολογία 

(Αθανασόπουλος, 2004) και την εφαρμογή της στη διδακτική. Τον 17ο αιώνα ο 

Comenius εισάγει την εποπτική και επαγωγική διδασκαλία. Ο Ρουσώ με την αρχή της 

εποπτείας τον 18ο αιώνα, η ψυχολογική διδασκαλία του Pestalozzi και οι παιδαγωγικές 

αρχές του Ερβάρτου συνιστούν την εξέλιξη της Παιδαγωγικής τον 19ο αιώνα. Τέλος 

τον 20ο αιώνα ο Thorndike συσχετίζει το ερέθισμα με την αντίδραση, η Montessori το 

εφαρμόζει στο παιδί και οι Washburne και Burk εισάγουν τον όρο της εξατομικευμένης 

μάθησης (Schunk D. H. & Ertmer P. A., 2010). Η εξατομικευμένη μάθηση συνιστά και 

τις απαρχές της εμφάνισης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. 

 Το έναυσμά για την ένταξη της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη σχολική τάξη 

δόθηκε από τον B. F. Skinner που είναι ο θεμελιωτής της Θεωρίας της Συμπεριφοράς. 

Το 1954 ο Skinner δημοσίευσε το άρθρο του The Science of Learning and the Art of 

Teaching. Μέσα στο άρθρο υποστηρίζεται η εισαγωγή διδακτικών μηχανών στην 

εκπαίδευση, θα δημιουργούσαν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη μάθηση 

(Σολομωνίδου, 2006). Ουσιαστικά πρόκειται για μια διδακτική πρακτική την οποία θα  

εφάρμοζαν οι μηχανές. 

 Τα οπτικοακουστικά μέσα αναπτύχθηκαν σε ευρεία κλίμακα, με τη διάδοση της 

τεχνολογικής εξέλιξης στον πληθυσμό. Το σχολικό ραδιόφωνο, η εκπαιδευτική 

τηλεόραση και οι ταινίες με ιστορικό και επιστημονικό περιεχόμενο και τα ντοκιμαντέρ 

αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη διδασκαλία και ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των 

μαθητών (Lemov, 2010). Με τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων εκτός ότι 

διατηρούν το ενδιαφέρον των μαθητών, δίνεται η δυνατότητα από τον εκπαιδευτικό της 

επαναπροβολής σημείων που θεωρεί σημαντικά. Ο προβολέας διαφανειών, η 

βιντεοπροβολή και ο διαδραστικός πίνακας αντικαθιστούν τον μαυροπίνακα, δίνοντας 
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τη δυνατότητα προβολής εικόνων, σχεδίων, κειμένων απαλλάσσοντας τον εκπαιδευτικό 

από τη συνεχή γραφή στον πίνακα (όπως παραπάνω). 

 Με την ανάπτυξη και διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

διαδικτύου, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες δόθηκε μια νέα ώθηση στην παιδαγωγική 

αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ή 

ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, τη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία. Τα προγράμματα 

εφαρμογής Η/Υ (application software), όπως επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα, 

παρουσιάσεις διαφανειών, τα προγράμματα περιήγησης του παγκόσμιου ιστού και τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιούν πολλά μέσα (πολυμεσικά), έχουν ήδη 

εμφανιστεί στις νέες εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές πολλών χωρών (Hascher 

T., 2010). Τα παραπάνω τεχνολογικά εργαλεία δρουν επικουρικά στο διδακτικό έργο 

των εκπαιδευτικών, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως, 

συμβάλλοντας στη σφαιρική μάθηση των μαθητών που καθίσταται πλέον πιο 

ενδιαφέρουσα (Lemov, 2010). 

 Τελικώς, η Εκπαιδευτική Τεχνολογία αποτελεί πραγματικότητα στα σύγχρονα 

εκπαιδευτικά συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών. Τα οπτικοακουστικά μέσα 

βοηθούν το έργο του διδάσκοντα, διευκολύνοντας τη διδακτική πρακτική και 

μεταβάλλουν τη μάθηση σε μια ευχάριστη και αποδοτική εργασία για τους μαθητές. Η 

επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων από την προαναφερθείσα πρακτική, 

αναμένεται από την ενσωμάτωση της σε καθημερινή βάση στο σχολικό πρόγραμμα. Η 

επιμελής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο αποτελεί 

τη σημαντικότερη ίσως προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των ΤΠΕ στη σχολική 

τάξη (Ράπτης & Ράπτη, 2006).  
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Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ταχύτητα και τη βαθιά 

επέκταση των αλλαγών. Νέα δεδομένα αναδύονται στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα και 

περιστάσεις. Η επιστημονική γνώση πολλαπλασιάζεται με μορφή ασύλληπτη σε σχέση 

με τις παλαιότερες εποχές. Οι νέες εφευρέσεις και η τεχνολογία έχουν επιφέρει αλλαγές 

σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Η ευελιξία και ο εναγκαλισμός της αλλαγής πλέον 

θεωρούνται  βασικές δεξιότητες για την επιτυχή επιβίωση του ατόμου σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

 Η εκπαίδευση η οποία δεν συντελείται μέσα σε κοινωνικό κενό, είναι επόμενο 

να επηρεαστεί και αυτή από το πνεύμα της τεχνολογικής αλλαγής που διαπνέει όλο τον 

πλανήτη. Ήδη παρατηρείται ότι οι ΤΠΕ ασκούν μετασχηματιστική επιρροή στον τομέα 

της εκπαίδευσης. Οι υπολογιστές, η χρήση του διαδικτύου και η διεισδυτικότητα του 

δεύτερου, δεν αφήνουν ανεπηρέαστο το τομέα της παιδείας. Νέοι όροι όπως το 

edutainment υπόσχονται να καταστήσουν τη μάθηση διασκεδαστική (Buckingham & 

Scanlon, 2005). Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι ενήμεροι για τα παιδαγωγικά και 

εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ΤΠΕ πριν αποφασίσουν να τα  

χρησιμοποιήσουν (Σάλτας, 2009).  

Η υπέρμετρη αποδοχή και υιοθέτηση διδακτικών πρακτικών επειδή είναι 

καινούργιες δεν οδηγεί πάντα στα επιθυμητά αποτελέσματα. Πραγματικά, οι ΤΠΕ 

έχουν πολλά να προσφέρουν ως προς το όφελος των μαθητών, των εκπαιδευτικών και 

της κοινωνίας. Οι λιγότερο καλοί μαθητές θα αναπτύξουν το αυτοαίσθημα τους, οι 

πολύ καλοί μαθητές που έχουν ανάγκη τις δύσκολες μαθησιακές προκλήσεις δεν θα 

βαριούνται γιατί θα πρέπει να ακολουθούσουν την υπόλοιπη τάξη. Στο τομέα της 

Ειδικής Αγωγής ανοίγονται νέοι δρόμοι και η Δια Βίου Μάθηση σε απομακρυσμένες 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3      Εφαρμογή τεχνολογικών πρακτικών μέσα στη σχολική τάξη 

 

 

72 

περιοχές θα είναι εφικτή (Zuhal Okan, 2003). Όπως κάθε εργαλείο όμως η χρήση του 

δε θα πρέπει να αποτελεί πανάκεια, ειδικά μέσα στις σχολικές τάξεις.  

Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις σπουδές. Από την εμπειρία μας 

γνωρίζουμε ότι ως άτομα μπορούμε να επισκεφτούμε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή ή μη 

βιβλιοθήκη, να περιηγηθούμε σε μουσεία ανά τον κόσμο, να έχουμε πρόσβαση σε 

βιβλιογραφίες, να παρακολουθήσουμε μαθήματα κλπ. και όλα αυτά με έναν υπολογιστή 

και μια σύνδεση για το διαδίκτυο. Η εκμηδένιση των αποστάσεων και του πραγματικού 

χρόνου καθιστά την εκπαίδευση πιο άνετη και πιο ενδιαφέρουσα. Τα παραπάνω 

αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα τη σημερινή εποχή και δρουν επικουρικά για τη  

Δια Βίου Μάθηση. 

 

 

3.2.Οι προκλήσεις για την Εκπαίδευση 

 Η πρώτη γενιά που δεν έχει αναμνήσεις χωρίς το διαδίκτυο ενηλικιώθηκε και 

σύντομα ο κόσμος θα ανήκει σε αυτή τη γενιά. Ο πολιτισμός, η πολιτική, η οικονομία, 

ακόμη και η δομή της οικογένειας θα μετασχηματισθούν (Nielsen, 2009). Σε αυτήν την 

περίοδο της μετάβασης οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπροσαρμόσουν το έργο τους, 

έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της νέας γενιάς μαθητών. 

Οι όροι Blogs, Wikies, Podcasts, Digital stories, Webquests, simulations είναι 

απαραίτητοι για την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών με τους μαθητές στο νέο 

ψηφιακό περιβάλλον. 

Εκτός από την επικοινωνία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ενσωματώσουν τα 

σύγχρονα μέσα διαχείρισης, παρουσίασης και ανταλλαγής πληροφοριών μέσα στην 
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διδακτική πράξη (Lemov, 2010). Είναι πλέον κοινή γνώση, ότι στις ΗΠΑ σε αρκετά 

σχολεία χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, 

MySpace) για τη συμμετοχή στο μάθημα. Επίσης, προτρέπεται η χρήση smartphone 

από τους εκπαιδευτικούς μέσα στη τάξη, για την αναζήτηση πληροφοριών στο 

διαδίκτυο (Τσιόπελα, 2013).  

 Στην Ελλάδα οι προσπάθειες για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης βρίσκονται 

ακόμη στα πρώτα βήματα, με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη προμήθεια 

του εξοπλισμού. Η χρήση των εργαλείων Web 2.0 για τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς δεν αποτελεί προτιμώμενη πρακτική και περιορίζονται στην 

παρουσίαση του μαθήματος με τη χρήση του MS Power Point και τη χαοτική 

αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (Τσιόπελα, 2013). Όμως το ότι βρισκόμαστε 

πίσω σε σχέση με τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες μας δίνει το πλεονέκτημα της 

παρατήρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Κάθε 

εφαρμογή έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Με τη παρατήρηση των άλλων 

χωρών δίνεται η δυνατότητα της έγκαιρης πρόληψης των αρνητικών συνεπειών στους 

μαθητές, και της ενίσχυσης των θετικών συνεπειών. Όλα τα παραπάνω αποκτούν 

χρησιμότητα, όταν εφαρμόζονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών 

μέσα σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο. 

 

3.3.Η συνεισφορά των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν οδηγούν στην απαξίωση του 

εκπαιδευτικού και του ρόλου του. Το αντίθετο, οι εκπαιδευτικοί πάντα θα είναι 

απαραίτητοι για να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν τους μαθητές στο ταξίδι τους 

προς τη γνώση (Ράπτης & Ράπτη, 2006). Φυσικά κάθε αλλαγή ακολουθεί ένα 
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μεταβατικό στάδιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα υιοθέτησης της αλλαγής. Κάποιες 

διδακτικές μέθοδοι ίσως καταργηθούν, άλλες ίσως εξελιχθούν. Γενικότερα η αλλαγή 

δεν πρέπει να τρομάζει τους εκπαιδευτικούς, εφόσον γίνεται για το όφελος των 

μαθητών. 

 Από τη στιγμή που η σχολική γνώση θα δίνεται στους μαθητές από τις ΤΠΕ, οι 

εκπαιδευτικοί δεν θα είναι υποχρεωμένοι να οργανώνουν το επόμενο μάθημα, να 

τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια το βιβλίο της ύλης και να αξιολογούν τους μαθητές. 

Το έργο των εκπαιδευτικών θα είναι η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και σκέψης, η 

καλλιέργεια των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών. Με τη 

χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν περισσότερο 

χρόνο να ασκήσουν το ρόλο τους ως παιδαγωγοί και να ασχοληθούν με κάθε μαθητή 

χωριστά, γιατί αυτοί θα γνωρίζουν τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του 

(Small & Vorgan, 2008).  

 Οι εκπαιδευτικοί εκτός από το ρόλο του παιδαγωγού μπορούν να οργανώνουν 

σεμινάρια, συζητήσεις και διαλέξεις. Οι ίδιοι μπορούν να αναθέτουν ομαδικές ή 

ατομικές εργασίες στους μαθητές. Με αυτό τον τρόπο θα επεκταθεί η εκπαίδευση πέρα 

της σχολικής γνώσης και στη πραγματική ζωή, χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός της 

ύλης και του χρόνου (Lemov, 2010). Οι ίδιοι οι μαθητές θα ωφελούνται από τη ποικιλία 

των θεμάτων και θα μπορούν να εμβαθύνουν στα πεδία που τους ενδιαφέρουν. Η 

ύπαρξη του διαθέσιμου χρόνου από τους εκπαιδευτικούς θα εγγυηθεί το άριστο 

αποτέλεσμα, αφού οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν θα έχουν σχεδιαστεί 

λεπτομερώς (όπως παραπάνω). 

 Η εμπλοκή των μαθητών θα γίνεται οικειοθελώς, οπότε η ενεργητική συμμετοχή 

και η θετική συμπεριφορά τους στις δραστηριότητες θεωρείται δεδομένη. Συνεπώς θα 
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μπορούν να εμβαθύνουν και να εκτεθούν σε μεγάλο όγκο θεμάτων και απόψεων, με την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Έτσι από τα  μαθητικά τους ακόμα χρόνια θα είναι 

ικανοί να αναλύουν, να συνθέτουν και να διεξάγουν συμπεράσματα.(Lemov, 2010). 

 Η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω των ΤΠΕ καθιστά εφικτή την επικοινωνία 

μεταξύ των τάξεων σε όλο το μήκος του πλανήτη, όπου φυσικά υπάρχει η απαραίτητη 

τεχνολογία. Η επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών χωρών σε επίπεδο τάξης ενισχύει τη 

διαπολιτισμική επικοινωνία και δεξιότητα. Σε μια εποχή που διακατέχεται από έντονο 

διεθνισμό η διαπολιτισμική επικοινωνία αποτελεί ένα πρόσθετο εφόδιο για τον αυριανό 

παγκόσμιο πολίτη (Ευαγγέλου, 2007).  

 Στον τομέα της τεχνολογικής προόδου η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τα 

έμπειρα συστήματα που αναπτύσσουν διάλογο με το χρήστη, είναι πλέον 

πραγματικότητα (Palfrey & Gasser, 2008). Η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει και η 

εκπαίδευση καλείται να εφοδιάσει τους πολίτες του μέλλοντος με τις νέες απαραίτητες 

γνώσεις. 

 

3.4.Πως θα πετύχει εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 Οι ψηφιακές τεχνολογίες διαθέτουν τη δυνατότητα να αμβλύνουν τα εμπόδια 

επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών (Lemov, 2010). Το διαδίκτυο 

και τα λογισμικά ανανεώνονται συνεχώς και νέοι τρόποι διδασκαλίας δημιουργούν μια 

νέα εμπειρία στη σχολική τάξη (Hilton J. III, 2016). Αναπτύσσονται οι κοινωνικές 

δεξιότητες των μαθητών διότι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας απαιτεί από 

τους μαθητές ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, διαχείριση της πληροφορίας και 

γνώσης της χρήσης Η/Υ (Ματσαγγούρας, 2006). 
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 Η είσοδος της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση δεν πρέπει να αποτελεί 

αυτοσκοπό και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει η εντύπωση ότι θα λυθούν 

όλα τα προβλήματα της εκπαίδευσης με τη χρήση της τεχνολογίας. Το ζητούμενο είναι 

να ωφελήσει την εκπαιδευτική διαδικασία και τους μαθητές γενικότερα. Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την επιτυχή εισαγωγή στα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών.  

 Ο Η/Υ αποτελεί ένα γνωστικό εργαλείο που αλληλεπιδρά με το χρήστη. Η 

γνώση δημιουργείται με τη βοήθεια των εργαλείων και συμβόλων που έχει στη διάθεση 

της η κάθε κοινωνία (Ormrod, 1995). Οι Η/Υ δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως απλά 

μέσα μετάδοσης της γνώσης, αλλά ως αντιληπτικά εργαλεία. Η ψηφιακή μάθηση 

μπορεί να συνδυάσει όλα τα παλαιότερα μοντέλα μάθησης του παρελθόντος και να τα 

ανασκευάσει σε νέα πιο αποτελεσματικά (Σάλτας, 2009). 

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαία και αποτελεί βασική 

παράμετρος της εισαγωγής της τεχνολογικής καινοτομίας στην εκπαίδευση. Η 

επιμόρφωση πρέπει να πραγματοποιείται  μέσα στα πλαίσια του Αναλυτικού 

Προγράμματος του υπουργείου Παιδείας της εκάστοτε χώρας. Χωρίς την κατάλληλη 

κατάρτιση οι εκπαιδευτικοί δεν πρόκειται να αξιοποιήσουν τις καινοτομίες στο μέγιστο 

βαθμό ώστε να αποκομίσουν οι μαθητές τα δέοντα οφέλη . Μεγάλη σημασία πρέπει να 

δοθεί και στην επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας (Σάλτας, 2009). 

 Ο επανασχεδιασμός του Αναλυτικού Προγράμματος (Α.Π.) Σπουδών κρίνεται 

αναγκαίος ώστε η καινοτομία να ενσωματωθεί αποτελεσματικά. Όπως είναι δομημένο 

το Α.Π., σε πολλά σημεία του δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Σχεδόν η πλειονότητα των ακαδημαϊκών υποστηρίζουν ότι πρέπει να ανανεωθεί το 
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Α.Π. και να λαμβάνει υπόψη του τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της 

τεχνολογίας (Vrasidas & Glass, 2002). Τα σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα θα πρέπει να 

υποστηρίζουν τη διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας, η οποία θα στηρίζεται στις 

αρχές της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της σύγχρονης τεχνολογίας (Lemov, 2010). 

 Η χρηματοδότηση της υλικοτεχνικής δομής στη χώρα μας γίνεται μια φορά και 

αυτό γίνεται με λάθος τρόπο. Ξεκινά ο εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικών από τα σχολεία 

των αστικών κέντρων και μετά από χρόνια φτάνει και στις πιο απομακρυσμένες 

περιοχές. Με συνέπεια η εφαρμογή της τεχνολογίας στα σχολεία να μην είναι 

συγχρονισμένη και όταν τελικά φθάνει σε όλες τις περιοχές να είναι ξεπερασμένη. Η 

τεχνολογία εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, το οποίο σημαίνει ότι σε εύλογα χρονικά 

διαστήματα θα πρέπει να αναβαθμίζεται. 

 Θα ήταν ωφέλιμη η δημιουργία μιας επιτροπής ειδικών επιστημών, 

εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών η οποία θα είχε ως έργο την αξιολόγηση, βελτίωση, 

αναθεώρηση και αντικατάσταση των τεχνολογικών εργαλείων στα σχολεία. Η διαρκής 

αξιολόγηση των καινοτομιών κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση και την 

επιτυχημένη εφαρμογή στη σχολική αίθουσα. Γενικά υπάρχουν δύο είδη αξιολόγησης, 

η συνεχής αξιολόγηση (formative assessment), που έχει ως σκοπό τη συνεχή 

συγκέντρωση στοιχείων για τη βελτίωση της καινοτομίας και η  τελική αξιολόγηση 

(summative  assessment) που αποσκοπεί στην εξακρίβωση του βαθμού, του οποίου μια 

καινοτομία έχει επιτύχει τους στόχους της (Σάλτας, 2009). 

 Τέλος, η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις όπως της 

οργάνωσης, της εφαρμογής και της αξιολόγησης της καινοτομίας κρίνεται απαραίτητη. 

Έρευνες και μελέτες έχουν αναδείξει ότι για την επιτυχία μιας αλλαγής στο χώρο της 

εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια της 
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διαδικασίας. Είναι γεγονός ότι η εισαγωγή αλλαγών στην εκπαίδευση απέτυχε, όταν οι 

εκπαιδευτικοί δεν συμμετείχαν σε όλα τα στάδια οργάνωσης της (Means, 1994). 

 

3.5.Ποια η χρήση της τεχνολογίας στην τάξη 

 Η είσοδος της τεχνολογίας την εκπαιδευτική πρακτική δε θεωρήθηκε θετική από 

όλους, σε διάφορα σημεία του κόσμου δημιούργησε ποικίλες αντιδράσεις. Ο Thomas 

Edison το 1922 «Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος θα φέρει την επανάσταση στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και σε λίγα χρόνια θα αντικαταστήσει τα βιβλία» (Cuban, 1986: 

pp. 9). Αν και η διαπίστωση του μεγάλου εφευρέτη δεν έχει ακόμη συμβεί, στην εποχή 

μας δεν απέχει πολύ στο να γίνει πραγματικότητα. Κάτι ανάλογο έχει εκφραστεί κατά 

καιρούς για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τους Η/Υ. Τα διάφορα τεχνολογικά μέσα 

δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στη διδακτική πρακτική, όσο θα επιθυμούσαν οι πιο 

ένθερμοι οπαδοί τους. Αυτό δείχνει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα διατηρεί αντιστάσεις 

και δεν υιοθετεί άμεσα τις τεχνολογικές εξελίξεις, επειδή απλά είναι διαθέσιμες (Hilton 

J. III, 2016). Οι δύο εφαρμογές που χρησιμοποιούνται  από την εποχή της βιομηχανικής 

επανάστασης, που έγινε το άνοιγμα της εκπαίδευσης στον ευρύ πληθυσμό, είναι το 

βιβλίο και ο πίνακας.  

 Ο ιστορικός Larry Cuban στο βιβλίο του Teachers and Machines αναφέρει «Οι 

τεχνολογίες  όπως το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και οι υπολογιστές δε 

χρησιμοποιούνται όπως θα περίμενε κανείς. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Ο πιο 

σημαντικός λόγος απ’ όλων είναι πως η κουλτούρα του παραδοσιακού σχολείου δεν 

επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση καινοτομιών και αντιστέκεται ακόμη σε προσπάθειες 

ανανέωσης του αναλυτικού προγράμματος και του σχολικού περιβάλλοντος» (Cuban L. 

1986: pp.10). Οι πρώτοι που αντιδρούν σε μια τέτοια προσθήκη είναι οι εκπαιδευτικοί 
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και όχι πάντα λανθασμένα. Με την είσοδο μιας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

πρακτική, οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται διστακτικοί και αδρανείς με τη χρήση της. 

Είναι πιο εύκολο και πρακτικό η νέα τεχνολογία να υποστηρίξει τις παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας και όχι τις ομαδοσυνεργατικές. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που 

πολλές έρευνες δεν σημείωσαν θετικά αποτελέσματα από τη χρήση της τεχνολογίας στη 

εκπαίδευση (Lemov, 2010). 

 Η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικής αλλαγής και τεχνολογίας είναι αμφίδρομη 

(Means, 1994). Η τεχνολογία βοηθά την εξέλιξη της εκπαίδευσης και το αντίστροφο. 

Όσο η εκπαίδευση βελτιώνεται τόσο βοηθά τη νέα τεχνολογία να εισαχτεί  εντός αυτής. 

Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού 

συστήματος και του Αναλυτικού Προγράμματος (Kahn P. et al, 2016).  

 Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που διαθέτει τις κατάλληλες βάσεις, υποστηρίζει 

την εισαγωγή των ΤΠΕ μέσα στη σχολική τάξη. Η εισαγωγή της τεχνολογίας στο 

σχολείο δεν επιτυγχάνεται μόνο με την αγορά της υλικοτεχνικής δομής. Τα ευρήματα 

της Web Based Commission το 2000, αναφέρουν ότι ο άριστος διαμοιρασμός του 

προϋπολογισμού θα πρέπει να αφορά το 1/3 για την αγορά hardware, 1/3 για την αγορά 

software και το 1/3 θα πρέπει να διατεθεί για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (The 

Web-Based Education Commission, 2000). 

 Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία δεν έχει αξιοποιηθεί στη πράξη είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν ακόμη τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και επομένως 

αδυνατούν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη που παρέχει η τεχνολογία (Lemov, 2010). Η 

ελλιπής υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των σχολείων και των σχολικών συμβούλων 
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κατά τη διάρκεια εφαρμογής της τεχνολογικής εκπαιδευτικής πρακτικής συνιστά ακόμη 

έναν λόγο αποτυχίας της.  

Η απουσία δυνατοτήτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διαθέτουν 

χαμηλό γνωστικό επίπεδο στη χρήση των καινοτομιών και η έλλειψη κατάλληλων 

λογισμικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, αποτελούν 

άλλη μια παράμετρος αποτυχίας για την εισαγωγή της καινοτομίας. Μια μορφή 

αντίστασης πάντα θα υπάρχει σε όλα τα επίπεδα των αλλαγών σε ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα (Vrasidas & Mclsaac, 2001). Το ζητούμενο είναι η εισαγωγή της καινοτομίας 

να γίνει τμηματικά και λεπτομερώς σχεδιασμένα ώστε να επιτύχει. 

Οι τεχνολογικές εκπαιδευτικές καινοτομίες μπορούν να εφαρμοστούν επιτυχώς, όταν οι 

εκπαιδευτικοί έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και βοήθεια από τους επίσημους 

εκπαιδευτικούς φορείς της Πολιτείας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ότι το σχολείο, η 

κοινότητα, η περιφέρεια και η Πολιτεία θα μοιράζονται με τους εκπαιδευτικούς τη 

δέσμευση για τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας, ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης 

(Maul A. et al, 2016). 

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα Εκπαίδευσης και 

Τεχνολογίας, για να εξασφαλιστεί ότι θα επιτύχει η εισαγωγή εκπαιδευτικών 

τεχνολογικών καινοτομιών, οι κινήσεις εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης θα πρέπει να 

βασίζονται στις παρακάτω αρχές (Uzunboylu, Η., 2006) 

1. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και στη κεντρική 

περιφέρεια. Κάθε σχολείο θα εκπροσωπείται από κάποιον συντονιστή της 

τεχνολογίας, στις επιτροπές σχεδιασμού στο επίπεδο της περιφέρειας. 

2. Η τεχνολογική πρόοδος ακολουθεί γρήγορους ρυθμούς με συνέπεια η τεχνολογία 

να απαξιώνεται σε μικρά χρονικά διαστήματα. Μόνο η αγορά λογισμικών και 
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εξοπλισμού μια φορά δεν αρκεί. Ένα ορθολογικό σχέδιο εφαρμογής της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας θα επιτρέπει αναβαθμίσεις, προσθήκες για να 

συνεχίσει η υλικοτεχνική δομή να είναι χρήσιμη και λειτουργική. Θα πρέπει 

στους προϋπολογισμούς να γίνει πρόβλεψη για τη συντήρηση και αναβάθμιση 

των συστημάτων. 

3. Η επιτυχημένη εισαγωγή μιας εκπαιδευτικής τεχνολογικής καινοτομίας, εξαρτάται 

σε πολύ σημαντικό βαθμό από το επίπεδο κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Πρέπει 

να γίνει μέριμνα και για τους εκπαιδευτικούς. 

4. Η τεχνολογική καινοτομία θα πρέπει να συμβαδίζει με τις ανάγκες των 

μαθησιακών αντικειμένων. Η καινοτομία θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες 

μάθησης των μαθητών και να μην χρησιμοποιείται για το λόγο ότι είναι 

διαθέσιμη. Ο σκοπός που πρέπει να εξυπηρετεί είναι να καταστήσει τη μάθηση 

πιο ενδιαφέρουσα, αποδοτική και επιτυχή. 

 
 

3.6.Ανερχόμενες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 

 Τον Φεβρουάριο του 2013 πραγματοποιήθηκε η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Στα θέματα 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας τέσσερις κατηγορίες θα απασχολήσουν τους εκπαιδευτικούς 

τα επόμενα χρόνια (World Summit on the Information Society,WSIS +10 Review 

Event, Geneva, 2013). 

3.6.1.Η εξατομίκευση της εκπαίδευσης 

Ίσως το πιο σημαντικό από τα πλεονεκτήματα των ΤΠΕ, αποτελεί τη 

δυνατότητα της προσφοράς μάθησης σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του χρήστη. 
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Επίσης, η εξατομικευμένη μάθηση μέσω ΤΠΕ δε θέτει χρονικούς περιορισμούς και 

χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης το επιθυμεί. 

 

 

Φέρε στο σχολείο τη συσκευή σου (BYOD ή Bring Your Own Device), 

αποτελεί την νέα ανερχόμενη τάση που ήδη παρατηρείται σε σχολεία των ΗΠΑ. Οι 

μαθητές φέρνουν στο σχολείο τη φορητή τους συσκευή ( κινητό ή ταμπλέτα). Σύμφωνα 

με αυτήν την πρακτική, οι μαθητές έχουν συνηθίσει τη χρήση της τεχνολογίας στο σπίτι 

τους και έχουν την ίδια προσδοκία χρήσης της και στο σχολικό τους περιβάλλον. Στις 

περιπτώσεις που το σχολείο δεν παρέχει τα τεχνολογικά μέσα, οι μαθητές 

χρησιμοποιούν τα δικά τους (Τσιόπελα, 2013).  

 Η κινητή μάθηση (mobile learning) συνιστάται από εκπαιδευτικές εφαρμογές για 

κινητές συσκευές. Τα τελευταία χρόνια αυτές οι εφαρμογές καταλαμβάνουν τη δεύτερη 

θέση σε ζήτηση στις πλατφόρμες αγοράς εφαρμογών iTunes και GooglePlay. Μια άλλη 

επαναστατική τεχνολογική εφαρμογή αποτελεί η τεχνολογία που μπορεί να φορεθεί. Τα 

έξυπνα ρολόγια και τα γυαλιά που κατασκευάζονται από την εταιρία Google, 

παρουσιάζουν νέες μεθόδους μάθησης. Οι συγκεκριμένες συσκευές διαθέτουν 

αισθητήρες κίνησης και πίεσης και είναι χρήσιμες σε χωροευαίσθητες δραστηριότητες 

(Odegard Andreas, 2013). 
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3.6.2.Οι κοινόχρηστες πληροφορίες 

Η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία αποτελεί το κλειδί τη μάθησης 

(Jendron J., 2008). Η χρησιμοποίηση του Cloud Computing (υπολογιστικού νέφους), 

δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και εκπαιδευτικούς  να έχουν πρόσβαση στις 

πληροφορίες από οποιαδήποτε συσκευή, όπου και αν βρίσκονται. Εργαλεία όπως το 

Cloud Computing  έχουν αναπτυχθεί από τη Google και είναι διαθέσιμα για χρήση. 

 

 

 

 Τα κοινωνικά δίκτυα συνεχώς κερδίζουν έδαφος στην εκπαιδευτική πρακτική. Η 

χρήση τους κερδίζει έδαφος για την έρευνα και συνεργασία μεταξύ των μαθητών και 

εκπαιδευτικών στο εσωτερικό του σχολείου (Τσιόπελα, 2013). Επίσης τα κοινωνικά 

δίκτυα ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων (Hilton J.III, 

2016). 

 Πέρα από την εφαρμογή των ΤΠΕ στην τυπική εκπαίδευση, μέσω της 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας αναπτύχθηκαν τα MOOCs (Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά 

Μαθήματα). Πλέον τα εμπόδια στη πρόσβαση στην εκπαίδευση εξαλείφονται, μέσω 

περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, ψηφιακών βιβλίων (ebooks), των MOOCs, 

http://www.vecteezy.com/
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παρέχοντας σε όλο και περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία για πρόσβαση στη 

μάθηση (Hilton J. III, 2016). 

 

3.6.3.Πρακτική εξάσκηση 

Η ανάγκη πρακτικής εξάσκησης γίνεται επιτακτική όσο ψηφιοποιείται η 

εκπαίδευση, η συνεχής ενημέρωση και ενασχόληση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Μια άλλη καινοτομία της τεχνολογίας 

αποτελεί  η τρισδιάστατη εκτύπωση, δηλαδή μια μέθοδο προσθετικής κατασκευής στην 

οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων 

στρώσεων υλικού (Coffey A. J. et al, 2017). Η τεχνολογία αυτή απέχει ακόμη από την 

εισαγωγή της στη σχολική τάξη, όταν όμως συμβεί, θα υπάρχουν εργαστήρια 

τρισδιάστατης ψηφιακής εκτύπωσης στη μορφή των σημερινών εργαστηριών 

υπολογιστών. Η ψηφιακή τρισδιάστατη εκτύπωση δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς 

ψηφιακών πληροφοριών σε υλικό επίπεδο, ενισχύοντας την hands on learning ή αλλιώς 

ανακαλυπτική μάθηση (όπως παραπάνω). 

 

3.6.4.Ευελιξία στη μάθηση 

Η διαδικασία της μάθησης καλείται να προσαρμοστεί για να καλύψει τις 

ατομικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών.  Μια από αυτές τις εφαρμογές 

συνιστά την Αντίστροφη Σχολική Τάξη (Flipped Learning). Η Αντίστροφή Σχολική 

Τάξη συνιστά μια εναλλακτική μορφή μάθησης που έρχεται να ανατρέψει τις 

παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, η μάθηση 

διενεργείται στο σπίτι και όχι στη σχολική αίθουσα ενώ οι ασκήσεις και οι εργασίες 
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πραγματοποιούνται στην τάξη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές μαθαίνουν 

στο σπίτι τους με τη βοήθεια οπτικοακουστικών και άλλων εργαλείων, που έχει 

δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός,  το διδακτικό αντικείμενο και στην τάξη ασχολούνται με 

την εμπέδωση του (Kahn P. et al, 2016). Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές, οι 

οποίοι μπορούν και να συνεργάζονται για την επίλυση των ασκήσεων, αντί να 

ασχολούνται με τις κατ οίκον εργασίες μονοί τους στο σπίτι τους, τις οποίες μπορεί να 

μην κατανοούν. 

 Η διαδικτυακή μάθηση αποτελεί μια πραγματικότητα για όλες τις ηλικιακές 

ομάδες. Εκτός από τα MOOCs οι ενήλικοι και οι μαθητές θα αναζητήσουν την ευελιξία 

που παρέχει η ηλεκτρονική μάθηση. Παγκόσμια παρατηρείται, ότι αυξάνεται ο αριθμός 

των online μαθητών και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δημιουργούν συγκροτημένα 

προγράμματα που μετρούν πλέον και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

αυτών (Hilton J. III, 2016). 

 

 Η παιγνιώδης μάθηση όπως το Gamification και το Edutainment υπόσχονται 

ότι αυξάνουν την ελκυστικότητα του μαθησιακού αντικειμένου. Η ιδέα πίσω από αυτές 

τις εφαρμογές είναι ότι οι μαθητές θυμούνται κατά 90% αυτό που κάνουν, ακόμη και αν 

το διδάσκονται σε όρους προσομοίωσης, και 20-10% αυτών που ακούνε (Zuhal Okan, 

2003).  
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 Το Buncee αποτελεί ένα εργαλείο μάθησης που απευθύνεται σε μαθητές κάθε 

ηλικίας και τους βοηθά να εκφραστούν δημιουργικά, να συνεργαστούν διαδικτυακά και 

να παρουσιάσουν τις δικές τους δημιουργίες (Kahn P. et al, 2016). Στις παρουσιάσεις 

τους οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν ήχο, προσωπικό σχολιασμό, αφήγηση και την 

πληθώρα ακόμη πολυμεσικών στοιχείων όπως αυτοκόλλητα, εικόνες, κώδικες κ.α. Ο 

σκοπός της χρήσης του Buncee είναι η αφομοίωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου, 

μέσα από το σχολιασμό και τη δημιουργική διαδικασία και η καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης (όπως παραπάνω). 

 Οι παραπάνω πρακτικές αποτελούν πρόσφατες τεχνολογίες που θα 

απασχολήσουν τους εκπαιδευτικούς τα προσεχή χρόνια. Ο σκοπός της χρησιμοποίησης 

μέσα στη σχολική τάξη, είναι η μετατροπή του παραδοσιακού μαθήματος, το οποίο δεν 

είναι αρκετά ενδιαφέρον για την ψηφιακή γενιά των μαθητών, σε ένα μάθημα που με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας, στο οποίο θα συμμετέχουν ενεργά το σύνολο των μαθητών. 

Μα άλλα λόγια τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία βοηθούν στη διδακτική μετάπλαση 

του δευτέρου επιπέδου, δηλαδή στο επίπεδο του εκπαιδευτικού. 

 

3.7.Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα και η τεχνολογία  

Η Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση του 21ου αιώνα προτείνει τέσσερις 

βασικές προτάσεις για την εκπαίδευση και την γνώση: 6 

Σύμφωνα με αυτές ο άνθρωπος πρέπει να μάθει: 

 να μαθαίνει 

 να ενεργεί 

 να ζει και να συνεργάζεται με τους άλλους και 

 να υπάρχει. 

                                                      
6UNESCO (1996), Έκθεση της διεθνούς επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, υπό την 

προεδρία του Jacques Delors. Εκπαίδευση: Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της. UNESCO: Παρίσι 1996.  
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Όλα τα παραπάνω μπορούν να συμβούν με μεγάλη επιτυχία με τις νέες τεχνολογίες. Με 

τον όρο διδακτικά μοντέλα  εννοούμε όλη εκείνη την διδακτική διαδικασία που περιέχει  

μια σειρά από εκπαιδευτικές λογικές που προσδιορίζουν τον τρόπο σύμφωνα με τον 

οποίο οργανώνεται μια διδασκαλία. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στα σχολεία ωθεί προς τον 

αφανισμό ορισμένες κλασσικές μεθόδους διδασκαλίας. Το μοντέλο webquest έχει κάνει 

δυναμικά την εμφάνισή του στους κόλπους της εκπαίδευσης .  

Το πλέον σημαντικό μοντέλο είναι το συνεργατικό ή ομαδοσυνεργατικό. 

Το Web Quest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης κατά την 

οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα αξιοποιώντας το διαδίκτυο 

ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. Η πληροφορία αποτελεί το 

πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης.  

Τα στάδια δημιουργίας ενός Web Quest είναι τα εξής : 

 Εισαγωγή (Introduction) 

Παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο του σεναρίου με ελκυστικό τρόπο ώστε να 

«κεντρίζει» το ενδιαφέρον των μαθητών 

 Εργασία (Task) 

Περιγράφεται γενικά ο στόχος της εργασίας, ο ρόλος των μαθητών και ορίζεται η 

εργασία που πρόκειται να αναλάβουν. 

 Διαδικασία (Process) 

Περιγράφεται λεπτομερέστερα ο συγκεκριμένος τρόπος εργασίας, τα καθήκοντα κάθε 

μαθητή ανάλογα με το ρόλο του, τα παραδοτέα που πρέπει να αναπτυχθούν, τα 

εργαλεία για την αναζήτηση και οργάνωση της εργασίας, οι πηγές (αν δεν αναφέρονται 

ξεχωριστά όπως παρακάτω), κ.ά.. Στη διαδικασία μπορείτε να περιλάβετε οδηγίες για 
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το χωρισμό σε ομάδες, τους ρόλους των παιδιών, τα φύλλα εργασίας που θα 

χρησιμοποιήσουν, βιβλιογραφία, πηγές διαδικτύου κλπ. 

 Αξιολόγηση (Evaluation) 

Περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος, τα κριτήρια 

αξιολόγησης της δράσης των μαθητών και του τελικού παραδοτέου 

 Συμπέρασμα (Conclusion) 

Σύνοψη αυτών που οι μαθητές πέτυχαν ή έμαθαν κατά την εργασία 

 Πηγές (Resources) 

Αναφέρονται ξεχωριστά οι πηγές που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν 

 Σελίδα Εκπαιδευτικού (Teacher's corner) 

Η σελίδα αυτή θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό που οργανώνει 

την ιστοεξερεύνηση. Περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα στάδια της 

ιστοεξερεύνησης και έχει ως σκοπό να αποτελέσει τον οδηγό για άλλους 

εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν παρόμοιες εργασίες. 

 

3.8.Χρήση διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης 

 Οι διαδικτυακές κοινότητες μάθησης (online learning communities)  εμπλέκουν 

τις αρχές δύο μοντέλων διδακτικής πρακτικής, του κονστρουκτιβισμού και της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας. Οι κοινότητες διαδικτυακής μάθησης 

βασίζονται σε δύο βασικές λειτουργίες, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της 

συλλογικής υπευθυνότητας, καθώς και στο ότι οι στενοί δεσμοί μιας κοινότητας 

παρέχουν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο και ανθρώπινο μέλλον (Burdules, 2000). 

Η μάθηση που διεξάγεται μέσα σε μια κοινότητα αποτελεί κοινωνική διαδικασία και 
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περιλαμβάνει τη σύναψη κοινωνικών δεσμών μεταξύ των μαθητών κατά τη διάρκεια 

της σχολικής μάθησης. Η ύπαρξη μιας κοινότητας μάθησης είναι στενά συνδεδεμένη με 

μια σειρά από διαδικασίες και κανόνες, όπως για παράδειγμα τα μέσα και υλικά που 

χρησιμοποιούνται, ο κώδικας επικοινωνίας, οι κοινωνικές και μαθησιακές αρχές, τα 

καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μελών που απαρτίζουν τη μαθησιακή κοινότητα, 

και πιο σημαντικός ο σχεδιασμός των μαθησιακών πλαισίων (Burdules, 2000). 

 Η διαδικτυακή ή εικονική κοινότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Όμως όπως μια πραγματική 

κοινότητα, έτσι και η διαδικτυακή θα πρέπει να είναι λειτουργική. Οι διαδικτυακές 

κοινότητες μάθησης χαρακτηρίζονται από υψηλού βαθμού ετερογένεια και θα πρέπει 

να καλύψει τις ανάγκες όλων αυτών των ατόμων. Οι μαθητές που απαρτίζουν τις 

διαδικτυακές κοινότητες μάθησης αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα προσωπικοτήτων, 

με ανόμοια στυλ μάθησης και με διαφορετικούς λόγους και κίνητρα για μάθηση 

(Kearney P., 2007). 

 Αποτελεί κοινή γνώση ότι στις ημέρες μας οι διαδικτυακές κοινότητες μάθησης 

αυξάνονται με ρυθμό γεωμετρικής προόδου και αναπτύσσονται συνεχώς καινούργιοι 

μέθοδοι χρήσης των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Αυτό έχει ως 

συνέπεια τη προσέλκυση του ενδιαφέροντος πολυεθνικών εταιριών και εκπαιδευτικών 

οργανισμών για τη χρηματοδότησή τους. Αυτό φαίνεται όλο και περισσότερο στα 

μηνύματα διαφημίσεων που περνούν με μορφή banners μέσα στα ψηφιακά 

περιβάλλοντα. Όμως θα ήταν γόνιμος ο προβληματισμός σχετικά με τη μορφή των 

διαδικτυακών κοινοτήτων, του είδους της μάθησης που παρέχουν, αν όντως η μάθηση 

μέσα στη κοινότητα είναι πιο άμεση και πρακτική, αν πράγματι προσφέρει ευκαιρίες 

μάθησης και αν η συμμετοχή στην κοινότητα επηρεάζεται από παράγοντες όπως το 
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φύλο, φυλή, θρησκεία και άλλους παράγοντες (Nielsen, 2009). Οι παραπάνω 

προβληματισμοί απασχολούν ερευνητικές ομάδες που εργάζονται επάνω σε αυτούς σε 

όλο τον κόσμο. Στα επόμενα χρόνια θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης. 

 Στις χώρες με οργανωμένα εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχει μια μεγάλη 

ποικιλία προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών μέσω του διαδικτύου σε 

κοινότητες μάθησης. Τέτοια προγράμματα αναπτύσσονται από τις τοπικές εταιρίες και 

φορείς. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών είναι ο συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

(Hascher, 2010). 

 Στις ΗΠΑ τα δύο πιο δημοφιλή προγράμματα επιμόρφωσης μέσω του 

διαδικτύου είναι το Star- Online  και το Tapped- In. Το Star- Online (Supporting 

Teachers with Anywhere/ Anytime Resources)  αποτελεί μια διαδικτυακή κοινότητα, 

την οποία δημιούργησε το 2000 το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ. Ο σκοπός της 

διαδικτυακής εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη 

βοήθεια του διαδικτύου. Το Tapped- In είναι μια θυρίδα στο διαδίκτυο που είναι 

αποθηκευμένες και προσφέρονται ποικίλες συνδέσεις σε εικονικές αίθουσες 

διδασκαλίας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 

την ανταλλαγή μεταξύ τους ιδεών. Μέσω αυτής της εφαρμογής οι εκπαιδευτικοί έχουν 

πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών και μέσων για τη βελτίωση της διδασκαλίας 

τους (Luppicini, 2007).  
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3.9.Διδακτικές μέθοδοι της τεχνολογίας στη σχολική αίθουσα 

 Τα δύο κυρίαρχα μοντέλα απόκτησης της γνώσης είναι η οικοδομιστική 

(κονστρουβιστική) και η κατευθυνόμενη μάθηση. Η κατευθυνόμενη μάθηση αφορά 

δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, όπου ο εκπαιδευτικός είναι ο πομπός και ο 

μαθητής είναι παθητικός δέκτης. Η κατευθυνόμενη μάθηση ανήκει στις παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας. Οι τεχνολογικές χρήσεις που συμπίπτουν με αυτή την 

προσέγγιση της διδασκαλίας, αφορούν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα π.χ. η 

διδασκαλία χρήσης ενός λογισμικού (Varier D. et al, 2017). Αν και οι εκπαιδευτικοί 

που τάσσονται υπέρ στης οικοδομιστικής/ανακαλυπτικής προσέγγισης της μάθησης 

θεωρούν αναχρονιστικές και ανεπιτυχείς στην αντιμετώπιση των σύνθετων 

εκπαιδευτικών προβλημάτων, τις δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, πάρα ταύτα 

υπάρχουν διδακτικά αντικείμενα που απαιτούν τη χρήση των παραδοσιακών μεθόδων. 

 Οι υποστηρικτές των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας επιχειρηματολογούν 

ότι το οικοδομιστικό μοντέλο μάθησης είναι μη πρακτικό και αντιεπιστημονικό (Kim 

Y., et al, 2016). Οι διαμάχες στην επιστημονική κοινότητα είναι σύνηθες φαινόμενο. 

Απλά εδώ να προστεθεί ότι η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε επιμέρους 

μέθοδο διδασκαλίας για κάθε επιμέρους διδακτικό αντικείμενο. Μια άλλη διαμάχη 

αποτελεί η διδασκαλία ενός μόνο αντικειμένου, έναντι της διαθεματικότητας. Τα 

τελευταία χρόνια τα Α.Π. προωθούν τη διαθεματικότητα με την παράλληλη χρηση 

καινοτομιών (Ευαγγέλου, 2007). 

 Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία τους 

εμφανίζονται πιο δεκτικοί στον πειραματισμό και στις διάφορες καινοτομίες. Αυτό 

είναι θετικό, αρκεί να γίνεται με βάση τα παιδαγωγικά κριτήρια. Αυτή η τάση των 

εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τη προσφορά εταιριών λογισμικού, ολοκληρωμένων 
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πακέτων, που ενσωματώνουν πολλές θεματικές περιοχές, δείχνει καθαρά το μέλλον της 

τεχνολογίας στα Α.Π. και το πώς αυτή θα τα μετασχηματίσει (Lemov, 2010). 

 Στο πεδίο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, το διαδίκτυο δημιούργησε μια άνευ 

προηγμένου επανάσταση. Αν και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση υπάρχει από τη 

δεκαετία του 1940, με τη χρήση του διαδικτύου μια τεράστια μερίδα του παγκόσμιου 

πληθυσμού έχει πρόσβαση σε αυτήν (Kentaro Toyama, 2011). Αν και τα προγράμματα 

της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελούν πλέον μια εναλλακτική άμεσης πρόσβασης 

στην εκπαίδευση, έχουν μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης σε σχέση με τα παραδοσιακά 

προγράμματα (όπως παραπάνω). 

 Υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με τη διαρροή των προγραμμάτων της 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Υποστηρίζεται ότι σε αυτά τα προγράμματα 

συμμετέχουν άτομα από τις αδύναμες εισοδηματικές τάξεις, ενώ στις δια ζώσης τάξεις 

διδασκαλίας συμμετέχουν άτομα που εισοδηματικά είναι εύρωστα. Για αυτό και 

υπάρχει μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Κάτι τέτοιο 

ενισχύει την ανισότητα της εκπαίδευσης (Varier D. et al, 2017). Η εκπαίδευση αποτελεί 

κοινωνικό αγαθό, τα άτομα μαθαίνουν σε κάθε έκβαση της ζωής τους. Η Δια Βίου 

Μάθηση αποτελεί αναγκαιότητα στη σημερινή εποχή. Ο τρόπος εκπαίδευσης είτε είναι 

δια ζώσης, είτε εξ’ αποστάσεως έχει ελάχιστη σημασία. 

 

3.10.Οι ΤΠΕ μπορούν να πετύχουν τον στόχο τους 

Οι ΤΠΕ έχουν εισβάλλει στη καθημερινή ζωή και έχουν επιφέρει αξιόλογες 

αλλαγές ακόμη και στη εργασία των ανθρώπων. Ο σχολικός θεσμός ως μέρος του 

κοινωνικού συνόλου έχει υιοθετήσει τεχνολογικές πρακτικές. Η τεχνολογία επηρεάζει 

τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και αναμορφώνει το σχολικό θεσμό 
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(Kalogiannakis M., 2008). Στην ελληνική πραγματικότητα οι ΤΠΕ εισήχθησαν στο 

ελληνικό σχολείο το 1984, ξεκίνησαν με το μάθημα της Πληροφορικής σε μερικές 

τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου (Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, 2006). Οι 

επιταγές της Ε.Ε. για έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη, οδήγησαν 

στη γενικευμένη εισαγωγή των ΤΠΕ. Στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν μια σειρά έργων για 

την επέκταση των ΤΠΕ ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας για όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα. Με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών 

φορέων, η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στη γενική και ειδική αγωγή, αποτελεί 

αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα (Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, 2006).  

Στην ειδική αγωγή οι ΤΠΕ αποτελούν μόνο εργαλείο διδασκαλίας. Ειδικά για τη 

χρήση της τεχνολογίας στην ειδική αγωγή απαιτείται η ανάπτυξη μιας νέας μορφής 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Το όφελος των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή συνίσταται στην 

εκμετάλλευση που παρέχουν ανάλογα με το διδακτικό αντικείμενο και τους στόχους, σε 

συνάρτηση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες αυτής της κατηγορίας μαθητών (Μακρής & 

Μάρκου, 2015). Η τεχνολογία υποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό τη μειονεξία ή αναπηρία 

του μαθητή και το φέρνει πιο κοντά στο διδακτικό αγαθό. Οι ΤΠΕ επειδή 

αλληλεπιδρούν με τους μαθητές, αυξάνουν το αυτοαίσθημα τους και τους βοηθούν να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια της μειονεξίας, οδηγώντας τους έτσι πιο κοντά στη σχολική 

ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση. 

Η χρήση των ΤΠΕ στους κόλπους των εκπαιδευτικών έχει δημιουργήσεις τρείς 

ομάδες. Στην πρώτη ομάδα εκπαιδευτικών ανήκουν εκείνοι που υποστηρίζουν απόλυτα 

την εισαγωγή της τεχνολογίας, χωρίς να λάβουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της ομάδας 

των μαθητών, που πρόκειται να τη χρησιμοποιήσουν. Υϊοθετούν την πεποίθηση ότι 

όλες οι τεχνολογικές καινοτομίες είναι θετικές για την εκπαίδευση και αποτελούν 
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πρόοδο. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν οι πολέμιοι της τεχνολογίας. Οι συγκεκριμένοι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Τέλος, η τρίτη ομάδα 

αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν την εισαγωγή 

της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό έργο για διάφορους λόγους όπως ψυχολογικούς, 

εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς (Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, 2006).  

 

3.11.Οι ΤΠΕ και στην Ειδική Αγωγή 

Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ξεκινά με την έγκαιρη διάγνωση 

των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Πρέπει να γίνει μια διάγνωση για τις τρέχουσες και 

μελλοντικές τους εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες, το οποίο αποτελεί μια σύνθετη 

διαδικασία (Μακρής & Μάρκου, 2015). Με τη συνεργασία των γονέων, των ειδικών 

εκπαιδευτών και υποστηρικτών και των ΤΠΕ, μέσω των ειδικών προγραμμάτων, μπορεί 

να εξαχθεί μια ακριβής διάγνωση που θα οδηγήσει στην επιτυχημένη έκβαση της 

εκπαίδευσης του παιδιού και στην πρόοδο του. Στα εργαλεία των ειδικών εκπαιδευτών 

και υποστηρικτών υπάρχουν ειδικές σχεσιακές βάσεις δεδομένων που παρέχουν 

πολύτιμη βοήθεια για τη διάγνωση και κατηγοριοποίηση του παιδιού. Οι βάσεις 

δεδομένων τροφοδοτούνται συνεχώς από την ανταλλαγή πληροφοριών και τις 

συνεργασίες μεταξύ των σχολικών κοινοτήτων και συναλλάσσοντας εμπειρίες και 

προτάσεις ακόμα και από άλλες χώρες  (Μακρής & Μάρκου, 2015). 

Παρόλο που στην πρωτοβάθμια ειδική εκπαίδευση γίνεται χρήση της 

τεχνολογίας, η ειδική εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια αποτελεί την πραγματική 

πρόκληση για τις ΤΠΕ. Αυτό οφείλεται κυρίως στις αυξανόμενες απαιτήσεις του 

σχολικού προγράμματος, αλλά και στη σχέση εμπειρίας και σύνδεσης της γνώσης από 
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τον εκπαιδευτικό. Οι παράγοντες για την επιτυχία συνοψίζονται στην αφομοίωση και 

τη συνεργασία εκπαιδευτικού και μαθητών (Μακρής & Μάρκου, 2015). 

Μια παρατήρηση είναι ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσαρμόζεται στις 

συνθήκες και να μην αποθαρρύνει του μαθητές από τη χρήση των ΤΠΕ. Η αξιοποίηση 

των ΤΠΕ βοηθά τον εκπαιδευτικό να ενσωματώσει τους μαθητές στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και θα ήταν χρήσιμο να παραβλέπει θέματα ευαισθησίας και νοοτροπίας 

τους. Οι εκπαιδευτικοί με σωστή και συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι ικανοί με τη 

βοήθεια των ΤΠΕ να ενσωματώσουν στη σχολική κοινότητα τους μαθητές της ειδικής 

αγωγής. 

Το οφέλη που προκύπτουν από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή είναι 

πολλαπλά, γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα της (Ταιλαχίδης Σ., 2013). 

Μερικά από αυτά είναι:  

1. Οι Η/Υ διαθέτουν τη δυνατότητα προγραμματισμού ως σκεπτόμενες μηχανές 

στη διδασκαλία, τη μάθηση και την επικοινωνία. 

2. Υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το χρήστη. 

3. Οι ΤΠΕ προσαρμόζονται στο επίπεδο της μαθησιακής ικανότητας του μαθητή. 

4. Η χρήση των ΤΠΕ απασχολεί όλες τις υφιστάμενες ικανότητες των μαθητών, 

παρέχοντας τρισδιάστατη εικόνα, ήχο, ομιλία, κίνηση και τη δυνατότητα 

πρόσληψης και αποστολής ευαίσθητών αισθητηριακών μηνυμάτων του χρήστη, 

με τη βοήθεια αισθητήρων. 

5. Οι προβληματικές γνωστικές περιοχές μπορούν να μοντελοποιηθούν. 

6. Δυνατότητα προσομοιώσεων και ανοιχτών μαθησιακών περιβαλλόντων. 

Τα αποτελέσματα των προηγουμένων εφαρμογών είναι σημαντικά γιατί 

υποκινούν τους μαθητές και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση τους. Η ιδέα ότι μπορεί να 
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συμμετέχει ο καθένας ενεργά, ανάλογα με τις ικανότητες του στο μάθημα, αναπτερώνει 

την εμπιστοσύνη των μαθητών προς τον εαυτό τους και με τη χρήση της 

ομαδοσυνεργατικής μάθησης επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση τους (Τσικολάτας Α., 

2011).  

 

3.11.Η Ψηφιακή Ψαλίδα 

 Στις 19/12/2002 στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε την 

έγκριση πολυετούς προγράμματος για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα 

ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πλήρης ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων του διαδικτύου για την εκπαίδευση, κατάρτιση και την άνοδο της 

ποιότητας της εκπαίδευσης είναι καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της 

Κοινωνίας της Γνώσης στη γηραιά ήπειρο. Μέσω της εισαγωγής των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση η Ευρώπη προσπαθεί να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και να 

ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της. 

 Στο σχέδιο δράσης της για την ηλεκτρονική μάθηση (eLearning), οι ΤΠΕ 

συνιστούν μια νέα μορφή εγγραμματισμού, τον ψηφιακό εγγραμματισμό. Ως 

ηλεκτρονική μάθηση ορίζεται «η χρήση νέων τεχνολογιών για την επιτάχυνση της 

διάχυσης της γνώσης από τον εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους, μέσα σε ένα 

ευέλικτο περιβάλλον, όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν τον τόπο, το χρόνο και 

την ποσότητα της γνώσης που θέλουν να πάρουν» (Γκελαμέρης Δ., 2015, σελ. 55). Η 

ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να έχει δύο μορφές: Αυτή του Pure e-learning, στα πλαίσια 

του οποίου η εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη γίνεται αποκλειστικά εξ 

αποστάσεως και εκείνη του Blended e-learning, που περιλαμβάνει τη χρήση e-learning 
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ως προηγούμενο και επακόλουθο των πρόσωπο με πρόσωπο συμβάντων (Ομαδικές 

συμβουλευτικές συναντήσεις (ΟΣΣ), σεμινάρια, ομάδες εργασίας, παρακολούθηση σε 

τοπικά κέντρα σπουδών) και είναι δημοφιλέστερο (όπως παραπάνω). 

 Από τη πλευρά της Ε.Ε. δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη καταπολέμηση του 

ψηφιακού χάσματος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη με ψήφισμα του 

στις 18/10/2001 να επιδιώξουν την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης για τους 

πολίτες τους, και ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη συμμετοχή των 

ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων στη Κοινωνία της Γνώσης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

Στοκχόλμη, 23-24 Μαρτίου 2001). 

 Η ανάπτυξη της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης περιέχει τον κίνδυνο 

για μια νέα μορφή ανισότητας, του ψηφιακού χάσματος, που δεν επιτρέπει την 

πρόσβαση στην πληροφορία προς όλους. Έτσι, η δυσκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή 

η έλλειψη γνώσεων χειρισμού Η/Υ, δηλαδή ψηφιακού εγγραμματισμού, αποτελεί 

εμπόδιο για την παραγωγική και αποτελεσματική κοινωνική του ένταξη του ατόμου, 

και την επίτευξη της προσωπικής του ανάπτυξης. Είμαστε μάρτυρες στο εργασιακό 

περιβάλλον μας της υποχρεωτικής χρήσης Η/Υ. Στο μέλλον η πλειονότητα των θέσεων 

εργασίας στον δευτερογενή τομέα παραγωγής θα απαιτεί γνώσεις χειρισμού ΤΠΕ, γιατί 

η παραγωγή θα είναι πλήρως μηχανοποιημένη. Ήδη στη χώρα μας σε μια προσπάθεια 

πάταξης της γραφειοκρατίας η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες (Υπηρεσία Εσόδων, 

ασφαλιστικοί φορείς, ΟΑΕΔ, κ.ά) γίνεται μέσω του διαδικτύου. 

 Οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες βιώνουν σε μεγάλο βαθμό τον αποκλεισμό από 

την ψηφιακή τεχνολογία. Πρώτα από όλα ο εξοπλισμός και η σύνδεση στο διαδίκτυο 

συνιστούν κόστος. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι δωρεάν. Η απάντηση για τη 

καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος αποτελεί έναν από τους στόχους της σύγχρονης 
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εκπαίδευσης, τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Δεν πρέπει κανένας πολίτης να 

εξαιρείται από τη Κοινωνία της Πληροφορίας. Σε αυτήν τη κατεύθυνση λειτουργούν σε 

μεγάλες βιβλιοθήκες αίθουσες με Η/Υ που μπορεί το κοινό να τους χρησιμοποιήσει.  

 Παρ’ όλα αυτά κάτι που συνιστά εμπόδιο για κάποιους αποτελεί πρόοδο για 

κάποιους άλλους. Η χρήση των ΤΠΕ προϋποθέτει τη γνώση της μητρικής και της 

αγγλικής γλώσσας και τις βασικές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ. Η χρησιμοποίηση του 

διαδικτύου ανοίγει την πόρτα σε ένα φάσμα νέων ικανοτήτων ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα του καθενός. Τέλος, η Ε.Ε. θα πρέπει να οργανώσει δράσεις για τον 

ψηφιακό εγγραμματισμό των πολιτών, την εντατικοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πρακτική για τους μαθητές και την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο για 

όλους τους πολίτες της.  
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Κεφάλαιο 4ο 

 

Οι εκπαιδευτικοί ως ψηφιακοί μετανάστες 

 

4.1.Εισαγωγή 

 Πριν από 28 χρόνια ο Tim Berners Lee δημιούργησε κάτι που θα άλλαζε τον 

μέχρι τότε γνωστό κόσμο, το διαδίκτυο. Η εξάπλωση του διαδικτύου  δημιούργησε την 

σειρά της μια νέα γενιά την ψηφιακή γενιά. Τα άτομα που σήμερα ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα άνω των 30 ετών χαρακτηρίζονται ως ψηφιακοί μετανάστες (digital 

immigrants) (Presky, 2001).  
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 Οι ψηφιακοί μετανάστες χωρίζονται σε δύο ζώνες. Είναι αυτοί που είναι κοντά 

στην ψηφιακή γενιά που αν και δεν γεννήθηκαν μέσα στην εποχή του διαδικτύου,  

εντούτοις παρουσίασαν την ευελιξία προσαρμογής στην ψηφιακή τεχνολογία και τη 

χρησιμοποιούν σε πολλές εκφάνσεις της ζωής τους, όπως στο εργασιακό τους 

περιβάλλον, για λόγους επιμόρφωσης και κατάρτισης, για λόγους διασκέδασης και για 

άλλους προσωπικούς που τους είναι σχεδόν αναγκαία. Είναι και αυτοί που ηλικιακά 

απέχουν μία και περισσότερες γενιές από την ψηφιακή. Είναι αυτοί που καθετί 

ηλεκτρονικό τους φαίνεται ακατανόητο. Είναι αυτοί που δυσκολεύονται ακόμα στην 

χρήση κινητού τηλεφώνου. Αν το χάσμα τους από τις νέες γενιές πριν μερικές δεκαετίες 

ήταν μεγάλο μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ότι σήμερα  είναι απροσπέλαστο. Πώς 

λοιπόν οι εκπαιδευτικοί άνω των 50 ετών να βλέπουν τους νέους μαθητές; Που τους 

βλέπουν συνεχώς δικτυωμένους και να επικοινωνούν κάθε στιγμή με SMS, email, 

MSN, messenger, video, Facebook, twitter, Instagram και πολλούς άλλους δυσνόητους 

γι’ αυτούς όρους. Οι πενηντάρηδες λοιπόν εκπαιδευτικοί πώς να επικοινωνήσουν με τα 

παιδιά που όχι μόνο δεν έχουν κανένα κοινό σημείο τομής αλλά δε μιλούν καν την ίδια 

γλώσσα. Και βέβαια πώς να τα διδάξουν που έχουν μεγαλώσει σε έναν κόσμο  με ένα 

βιβλίο και έναν πίνακα. Οι ψηφιακοί μετανάστες, ψηφιακά αναλφάβητοι, χωρίς καμία 

ιδιαίτερα ψηφιακή μόρφωση κάνουν δειλά βήματα να εισέλθουν  στον νέο αυτό κόσμο, 

στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας. Στέλνουν mails, κάνουν χρήση του smart 

κινητού τους, Τα τελευταία 10 χρόνια κάνουν μεγάλες προσπάθειες να αφομοιωθούν με 

την τεχνολογία που τρέχει με απίστευτους ρυθμούς.  

  Έτσι τα εργαλεία του διαδικτύου πλέον αποτελούν και για αυτούς αναπόσπαστο 

μέρος της καθημερινότητας τους και νιώθουν ότι χωρίς τις ηλεκτρονικές τους συσκευές 

και το διαδίκτυο, χάνουν μέρος του εαυτού τους. Εάν ισχύει το παραπάνω για τους 
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ψηφιακούς μετανάστες, τότε θα είναι εύλογο να διερωτηθεί κάποιος πως λειτουργούν 

και αισθάνονται οι σημερινοί νέοι ενήλικες και μαθητές που αποτελούν τη γενιά των 

ψηφιακών αυτοχθόνων (Wei R.C. et al, 2009). 

 

4.2.Πώς πρέπει να είναι ο σύγχρονος εκπαιδευτικός 

 Ο εκπαιδευτικός είναι το πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 

της ομάδας των μαθητών, ακόμη και αν οι δεύτεροι προβαίνουν σε προσπάθειες για την 

ανάληψη της αυτονομίας τους, ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για το τελικό 

αποτέλεσμα (Ματσαγγούρας, 2006). Έχει παρατηρηθεί ότι οι σπουδές των 

εκπαιδευτικών δεν τους προετοιμάζουν πάντα σωστά, για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση και διαχείριση των συμβάντων που χαρακτηρίζουν την παιδαγωγική 

σχέση ανάμεσα σε αυτούς και τους μαθητές. Ποια είναι τα βασικά σημεία τα οποία 

καθιστούν έναν εκπαιδευτικό ως αποτελεσματικό στη σημερινή ψηφιακή εποχή; Γιατί 

σίγουρα οι ανάγκες κάθε εποχής  για έναν αποτελεσματικό δάσκαλο είναι διαφορετικές. 

 Το 1996, η UNESCO εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο What makes a Good 

Teacher? Opinions from around the world, το οποίο μετέφρασε στα ελληνικά η 

εκπαιδευτικός Άννα Παππά το 2015. Σε αυτό το βιβλίο ζητήθηκε η γνώμη των μαθητών 

για το τι συνιστά έναν καλό δάσκαλο. Στο συγκεκριμένο έργο περιέχονται οι απόψεις 

500 μαθητών, από 50 χώρες, ηλικίας 8-12 ετών (Unesco, 1996, μετάφραση: Άννας 

Παππά, 2015). Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις απόψεις των μικρών μαθητών, 

σχετικά το τι χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός για να είναι καλός δάσκαλος.  

 Yuventius, Τζακάρτα, Ινδονησία: «Ένας καλός δάσκαλος είναι εκείνος που 

διδάσκει, όχι μόνο με το μυαλό, αλλά και με την καρδιά». 
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Syanne Helly, Ανατολική Ιάβα, Ινδονησία: «Ένας δάσκαλος πρέπει να έχει 

τρία βασικά χαρακτηριστικά: 

 Απόθεμα γνώσεων   

 Επαγγελματικές δεξιότητες 

 Προσωπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά» 

Sheeba Ramahandran, Buraida, Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας: «Ο 

καλός δάσκαλος βοηθά τους μαθητές του από όλες τις απόψεις. Τους δίνει τη 

δυνατότητα να ζήσουν μία καλύτερη ζωή. Διδάσκει τους μαθητές του πώς να παίρνουν 

καλές αποφάσεις σε όλες τις συνθήκες. Είναι καλός τόσο απέναντι στους μαθητές του, 

όσο και απέναντι στην κοινωνία. Έχει ηθικό χαρακτήρα και είναι το πρότυπο των νέων 

για μία καλή κοινωνία». 

Prafull Bhasarkar, Babupeth, Chandrapur, Ινδία: «Νομίζω ότι ένας καλός 

δάσκαλος πρέπει να είναι μία καλή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Να έχει το 

αίσθημα της περιέργειας, να έχει πάθος και να ενδιαφέρεται για τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών του, για τις επιθυμίες τους, για τα αισθήματά τους. Ένας πραγματικά καλός 

δάσκαλος θα πρέπει να είναι παιδί στην ψυχή, πράγμα που σημαίνει να είναι 

δημιουργικός, ευφάνταστος και έτοιμος για εξερευνήσεις». 

Maria Garcia, Oyster Bay, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ: «Ο υπέροχος δάσκαλος 

ορίζεται με τρεις απλές λέξεις: «Ο καλύτερος φίλος». Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο 

από τον καλύτερο φίλο σας; Ποιον αγαπάτε περισσότερο και ποιος ανταποδίδει την 

αγάπη, όσο ο καλύτερος φίλος σας; Ποιος είναι καλύτερος από τον καλύτερο φίλο σας 

για να σας δώσει τις γνώσεις του; Τελικά, ποιον άλλον θυμάστε περισσότερο, όσο ζείτε, 

παρά τον καλύτερο φίλο σας;» 
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Kukubo Barasam Nairobi, Κένυα: «Όλοι έχουν τη δική τους άποψη για το 

θέμα αυτό και είναι αδύνατο να ικανοποιήσω τους πάντες ταυτόχρονα. Είναι πολύ 

δύσκολο να πω ποιος είναι ο καλός δάσκαλος τη στιγμή που, ακόμη, είμαι μαθητής και 

έχω τις απαιτήσεις μου από ότι ένας εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι οι 

ιδιότητες που ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει, είναι να προσαρμόζει τις 

ικανότητές του με το επίπεδο του μαθητή, να κάνει τη διδασκαλία διασκεδαστική και 

εύληπτη ώστε τα παιδιά να προσέχουν και να τα κάνει να ανυπομονούν να μπουν στην 

τάξη. Και πάνω απ’ όλα να διατηρεί τον έλεγχο της τάξης». 

Katie, Oklahoma City, Oklahoma, ΗΠΑ: «Όταν η αγάπη και η δεξιότητα 

πάνε μαζί, περιμένετε ένα αριστούργημα» (Ruskin). Είναι θεμελιώδες, ο δάσκαλος να 

νοιάζεται για τις ανθρωπιστικές αξίες γενικά. Από τη στιγμή που αγαπά, είναι βέβαιο 

ότι θα εκτιμήσει την προσωπικότητα του κάθε παιδιού στην τάξη και ό,τι άλλο είναι 

στην αρμοδιότητά του. Ο δάσκαλος οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιν ότι αποτελεί πρότυπο 

για τα παιδιά και να μη λησμονεί ότι διδάσκει περισσότερα μ’ αυτά που κάνει παρά μ’ 

αυτά που λέει. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον δάσκαλο. 

Judith Butler, county Cork, Ιρλανδία: «Ο καλός δάσκαλος, με την αφοσίωση 

στη διδασκαλία και με την αγάπη του προς τα παιδιά, συνδυάζει τη μάθηση με την 

ψυχική ικανοποίηση». 

Dwi Rahayu, Jakarta, Ινδονησία: «Καλός δάσκαλος είναι όποιος μαθαίνει από 

τους μαθητές του, όποιος μπορεί να μάθει με αυτούς και γι’ αυτούς. Επίσης αυτός που 

είναι ειλικρινής στις σχέσεις του με τους μαθητές, υπερήφανος για τη δική του 

συνεισφορά στη μάθηση και στη βοήθεια ώστε να οικοδομήσουν οι μαθητές του την 

αυτοεκτίμηση». 
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Christian Berger, Santiago, Χιλή: «Καλός δάσκαλος είναι εκείνος που 

εξακολουθεί να είναι μαθητής του εαυτού του ». 

Astrid, Perth, WA, Αυστραλία: « Εκείνος που δεν έχει καμία προκατάληψη, 

που έχει ευρύ οπτικό ορίζοντα, που έχει τα μάτια ανοιχτά να βλέπει και να εξερευνά τη 

ζωή, που διδάσκει και στον εαυτό του. Εκείνος είναι ο καλύτερος δάσκαλος γιατί 

εξακολουθεί ακόμη να είναι παιδί ». 

Ashish, Mumbai. Maharshtra, Ινδία: «Νομίζω ότι καλός δάσκαλος είναι 

εκείνος που δείχνει στα παιδιά του τις αξίες πίσω από τα πράγματα και που διδάσκει με 

συναρπαστικό και συνάμα φιλικό τρόπο ». 

Christiane Stroeher, Κίελο, Γερμανία: «Ένας καλός δάσκαλος είναι καλά 

προετοιμασμένος για κάθε διδασκαλία. Γνωρίζει τι θέλουν να μάθουν τα παιδιά και πώς 

θα το μάθουν καλύτερα και επίσης ενδιαφέρεται για τον χαρακτήρα των μαθητών του. 

Ο δάσκαλος επιδιώκει τον σεβασμό των μαθητών του και διδάσκει με σταθερή και 

απαλή φωνή. Οφείλει να κάνει τους μαθητές του να αισθάνονται επιτυχημένοι και 

βεβαίως εκεί επικεντρώνει τις προσπάθειές του. Εκπέμπει το ενδιαφέρον του για τους 

μαθητές με τέτοιον τρόπο ώστε οι μαθητές να το αντιλαμβάνονται και να αισθάνονται 

επιτυχημένοι ». 

Mohamad Hazawawi Yusof, Perak, Μαλαισία: «Καλός δάσκαλος είναι αυτός 

που δε «διδάσκει» αλλά που είναι πρόθυμος να μάθει με το παιδί και από το παιδί. 

Είναι αυτός που, όταν σκέφτεται, βλέπει τι δεν έχει κάνει ακόμα! » 

 Ngozi Ekwerike, Νιγηρία: «Ένας πραγματικός φίλος είναι κάποιος που ξέρει 

τα πάντα για εσάς και ακόμα σας αγαπά. Ένας καλός δάσκαλος είναι ένας καλός φίλος. 

Ένας καλός δάσκαλος είναι αυτός που μας διδάσκει, όπως τα παιδιά, με αγάπη». 
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 Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πάρα πολλές γνώμες μικρών μαθητών ακόμη, 

από αυτά που δηλώνουν οι μαθητές επιθυμούν έναν εκπαιδευτικό ο οποίος είναι 

καλοπροαίρετος, ήρεμος, φιλικός προς τους μαθητές και γνώστης του αντικειμένου που 

διδάσκει.  

Υπάρχει μία παροιμία που λέει: «Δώσε μου ένα ψάρι και θα έχω φαγητό για μία 

ημέρα. Μάθε με να ψαρεύω και θα τα τρώω μια ζωή». Αυτή πρέπει να είναι η έννοια 

του καλού δασκάλου. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι υπομονετικός, ευγενικός, ευέλικτος 

και ευρηματικός. Να είναι ανεκτικός, ανοιχτόμυαλος και με καλή αίσθηση του χιούμορ. 

Να είναι ενθουσιώδης και να απολαμβάνει τη διδασκαλία. Να είναι ειλικρινής, 

ευφάνταστος και δημιουργικός. Να είναι αποδοτικός, ταπεινός και μετριόφρων. Βέβαια 

στην σημερινή εποχή μαζί με όλα τα παραπάνω προστίθενται και οι ικανότητες του 

στην τεχνολογία. Πλέον πρέπει να είναι γνώστης της ψηφιακής εποχής.  

Επιπλέον ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι αυτός του αρωγού (tutor 

facilitator) με το να συμβάλλει στη συνοχή της ομάδας ως λειτουργικής μονάδας, να 

συντελεί στην ενδυνάμωση των μαθητών, να προτυποποιεί προσδοκίες και 

συμπεριφορές (Τριάρχου, 2015: p.141). 

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία αναθεωρεί 

τις διδακτικές μεθόδους και απαιτεί δραστικές αλλαγές με στόχο τον εκπαιδευτικό. Ο 

εκπαιδευτικός διαμορφώνει σημαντικά το μαθησιακό περιβάλλον και η συμβολή του 

στην επιτυχημένη έκβαση των εκπαιδευτικών καινοτομιών, αποτελεί μια 

πραγματικότητα. Η προσωπική παιδαγωγική του εκπαιδευτικού δεν είναι στάσιμη. Η 

προσωπική παιδαγωγική αναδομείται και μετασχηματίζεται σε συνάρτηση με το 
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εκπαιδευτικό περιβάλλον, τις προσωπικές αντιλήψεις για τον ρόλο του, τη φύση του 

γνωστικού αντικειμένου και τη διδακτική μεθοδολογία του (Lemov, 2010). Ό 

εκπαιδευτικός όμως καλείται να συμπεριφερθεί ως διεκπεραιωτής συγκεκριμένων και 

προαποφασισμένων οδηγιών που του έχουν δοθεί. Αυτές οι δύο παράμετροι 

συγκρούονται μεταξύ τους στο έργο του εκπαιδευτικού (Thomson & Gilchrist,1996). 

 Ο εκπαιδευτικός αποτελεί φορέα αλλαγής και αναμένεται να οικοδομήσει το 

διδακτικό του έργο με σκοπό την κατανόηση του εκπαιδευτικού αντικειμένου, σε 

αντίθεση με τον στόχο της αποδοτικότητας. Όταν ο στόχος που επιθυμείται είναι η 

αποδοτικότητα στο διδακτικό αντικείμενο, ο εκπαιδευτικός δεν αποτελεί τίποτα άλλο, 

από τον ειδικό που χειρίζεται τους μαθητές αποτελεσματικά. Η αποτελεσματικότητα 

αξιολογείται σε όρους επιτυχούς σύνδεσης της διδακτικής διαδικασίας με το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, που είναι η επίδοση των μαθητών. Η παραπάνω διαδικαστική προσέγγιση 

έχει σχεδιαστεί χωρίς τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού, και το κύριο μέσο 

επανατροφοδότησης της είναι η τελική αξιολόγηση (Prawat, 1996). 

 Μια από τις επιδιώξεις της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία κριτικής σκέψης 

στους μαθητές. Η διδακτική προσέγγιση που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την 

ανάπτυξη της είναι η κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου. Η έμφαση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να δοθεί σε καταστάσεις προβληματισμού, οι οποίες 

θα ωθήσουν τους μαθητές να λύνουν προβλήματα, να αιτιολογούν τη διαδικασία 

επίλυσης τους και να πειραματίζονται (Varier D. et al, 2017). Οι ψηφιακές τεχνολογίες 

ακριβώς αυτό προσφέρουν και δίνουν μεγάλη δυνατότητα πειραματισμού και 

ανακαλυπτικής μάθησης. Οι νέες τεχνολογίες για να επιτύχουν τον εκπαιδευτικό τους 

στόχο θα πρέπει να συνδυαστούν με διαγνωστικές μεθόδους. Παράλληλα, θα πρέπει να 
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ενθαρρύνονται οι μαθητές να δημιουργούν νέες αναπαραστάσεις, χρησιμοποιώντας 

γνωστικά διάφορα μοντέλα, μέσα στο πλαίσιο του πειραματισμού για την προσέγγιση 

αφηρημένων προβλημάτων (Kim Y. et al, 2016). 

 Ο βασικός ρόλος που διαδραματίζουν οι ΤΠΕ είναι στη συμβολή τους για τη 

δημιουργία νέων μορφών διδασκαλίας, μέσα από τα οποία οι μαθητές θα οδηγούνται σε 

υψηλότερα επίπεδα κατανόησης. Οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να στηρίξουν την 

κατανόηση και σε καμία περίπτωση την μηχανική απομνημόνευση. Η προαγωγή της 

εννοιολογικής αλλαγής που θα επιφέρει η χρήση των ΤΠΕ, θα οδηγήσει στη 

μεταγνωστική δεξιότητα και στη γνωστική ευελιξία. Οι ΤΠΕ χρησιμεύουν ακόμη και 

στη γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των δραστηριοτήτων του σχολείου 

και αυτών της πραγματικής καθημερινής ζωής του αυθεντικού πολιτισμικού 

περιεχομένου (Βοσνιάδου, 1998). 

 

4.3.Η μορφή του νέου σχολείου 

 Το σχολείο δραστηριοποιείται μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου και 

αποτελεί φορέα κοινωνικοποίησης. Το σχολείο, γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα 

αντανακλά το πολιτιστικό επίπεδο μιας χώρας. Η εισαγωγή και ραγδαία ανάπτυξη 

χρήση του διαδικτύου μέσα στις οργανωμένες κοινωνίες οδηγεί στην αλλαγή και τον 

μετασχηματισμό αυτών (Maul A. et al, 2016). Νέες ιδέες, πρακτικές και αξίες 

υιοθετούνται από τα άτομα που είναι φορείς αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό σύνολο. 

Οι παλιές αξίες αμφισβητούνται και νέες έρχονται να τις αντικαταστήσουν. Όπως 
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ειπώθηκε προηγουμένως το σχολείο δεν λειτουργεί μέσα σε κοινωνικό κενό, οπότε 

επόμενο είναι να επηρεαστεί και αυτό από το σαρωτικό κύμα της αλλαγής. 

 Οι μαθητές μέσα στους σχολικούς οργανισμούς διδάσκονται γνώσεις, 

ικανότητες και δεξιότητες. Έχει παρατηρηθεί μια μεταστροφή της εκπαίδευσης σε πιο 

ορθολογικά ιδανικά, τα οποία αργότερα θα χρησιμεύσουν στην ομαλή ένταξη στον 

εργασιακό βίο (Πυργιωτάκης Ι., 2011). Στην προσπάθεια του το εκπαιδευτικό σύστημα 

να ενσωματώσει μια πληθώρα επιστημών στη διδακτική ύλη και να γίνει έτσι πιο 

αποδοτικό, τροφοδοτεί τους μαθητές με μια αφθονία γνώσεων. 

 Από την προσωπική μας εμπειρία γνωρίζουμε ότι το σχολείο προωθεί την 

αποστήθιση, την εκμάθηση, αλλά σε καμία περίπτωση την κατανόηση και τη μάθηση. 

Σαν απόδειξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα των Ελλήνων μαθητών 

στο τεστ PISA (Programme for International Student Assessment) του 2012. Η Ελλάδα 

βρέθηκε στην τρίτη και τελευταία ομάδα χωρών, με μέση επίδοση χαμηλότερη από τον 

μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (Εφημερίδα Καθημερινή 11/02/2016). 

 Στο σημερινό σχολείο δεν καλλιεργείται επαρκώς ο κριτικός στοχασμός, τα 

ενδιαφέροντα και η φαντασία των μαθητών. Οι μαθητές μετατρέπονται σε ανθρώπους 

που αποστηθίζουν γνώσεις που δε σχετίζονται αρκετά με την πραγματική ζωή. Η 

κριτική σκέψη στην εποχή της πληροφορίας αποτελεί τη πιο σημαντική ίσως ικανότητα 

που μπορεί να κατέχει το άτομο, για να είναι ικανό να φιλτράρει τα πολλαπλά 

μηνύματα που δέχεται (Lemov, 2010). Η απουσία κριτικής σκέψης μπορεί να 

αποδειχθεί επικίνδυνη και το άτομο να υποκύψει σε παράλογα και εξωπραγματικά 

μηνύματα.  
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 Το σύγχρονο σχολείο δεν προωθεί την άμιλλα και ενσυναίσθηση, αλλά τον 

άκρατο ανταγωνισμό. Η αξία ενός μαθητή αντιστοιχεί στους σχολικούς βαθμούς του, 

παραμερίζοντας έτσι τα ιδιαίτερα ταλέντα και ενδιαφέροντα του (Ξωχέλλης Π., 1999). 

Η έμφαση δίνεται μόνο στο γνωστικό δυναμικό των μαθητών και όχι στο κοινωνικό και 

συναισθηματικό. Στον τομέα των γνώσεων που διδάσκονται, το σχολείο ακόμη 

εξακολουθεί να διδάσκει γνώσεις που σε άλλες χώρες θεωρούνται ξεπερασμένες. 

 Από τη φύση του το σχολείο αποτελεί έναν θεσμό συντήρησης (Πυργιωτάκης, 

2011). Διδάσκει στους αυριανούς πολίτες τις ήδη καθιερωμένες γνώσεις και ελάχιστα 

τις νέες, που ακόμη δεν έχουν καθιερωθεί. Οι τελευταίες θα αναζητηθούν στην 

εξωσχολική αγορά με το ανάλογο χρηματικό κόστος. Η εξωσχολική αγορά στην 

Ελλάδα αποτελεί μια πλήρως ανεπτυγμένη αγορά που τροφοδοτείται από την 

ανεπάρκεια του σχολείου να εφοδιάσει τους μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες.  

Ο πιο σημαντικός παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο 

εκπαιδευτικός, αφού αυτός έρχεται σε επαφή με τους μαθητές και θα εφαρμόσει το 

Α.Π.. Για τον λόγο αυτό η επιτυχία ή αποτυχία μιας καινοτομίας στην εκπαίδευση 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς. Στη σημερινή εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, ο εκπαιδευτικός αποτελεί απλά έναν μεταδότη γνώσεων, που σαν 

στόχο έχει να προλάβει να διδάξει τη σχολική ύλη, παραμελώντας το ρόλο του ως 

παιδαγωγού (Ευαγγέλου, 2007). 

Οι εκπαιδευτικοί δεν επιτελούν επάγγελμα, αλλά λειτούργημα στο κοινωνικό 

σύνολο και ο κοινωνικός τους ρόλος είναι σύνθετος. Υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας 

από τη πλευρά τους για σύντομη παρεκτροπή από το αυστηρό διδακτικό πρόγραμμα 
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(Φλουρής, 2000). Είναι χρήσιμος ο διάλογος με τους μαθητές, που θα δέχεται και τον 

αντίλογο. Οι εκπαιδευτικοί είναι ίσως από τα λίγα επαγγέλματα που μπορούν να 

στιγματίσουν και να αλλάξουν τις ζωές πολλών ανθρώπων. Προσφέροντας ένα θετικό 

σχόλιο, ή έναν έπαινο μπορεί να αλλάξει τη διάθεση των μαθητών, έχοντας ως 

επακόλουθο μια αλλαγή. 

Η επιτυχής αποστολή του εκπαιδευτικού είναι να καταφέρει το μαθητή να 

βρεθεί στο επίπεδο που δε θα τον έχει ανάγκη. Επίσης, θα πρέπει να ενδιαφέρεται για 

τους μαθητές και για τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, καθώς και να τους περιβάλλει με 

ενδιαφέρον και φροντίδα. Ας μην ξεχνάμε ότι μετά τους γονείς οι εκπαιδευτικοί 

αποτελούν τα κυριότερα πρότυπα, οπότε επιβάλλεται ο εκπαιδευτικός να φέρεται 

φιλικά και να μην θεωρεί τον εαυτό του υπάλληλο (Πυργιωτάκης, 2011). 

 

4.4.Βιβλιογραφικές έρευνες σχετικά με τη στάση των 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 

 Παρακάτω αναφέρονται μερικές έρευνες σχετικά με τις αντιλήψεις και τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ. Όλες οι έρευνες διαπιστώνουν ότι ο 

εκπαιδευτικός είναι ο καθοριστικός παράγοντας, της έκτασης της χρήσης των ΤΠΕ στη 

διδακτική διαδικασία.  

4.4.1.Nancy Knupher 

Αρκετά πίσω το 1987 η Nancy Knupher μελέτησε τις αντιλήψεις, απόψεις και 

τις στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρησιμοποίηση των Η/Υ και των 
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προγραμμάτων τους στη διδασκαλία. Στην έρευνα συμμετείχαν 369 εκπαιδευτικοί 

δημόσιων σχολείων της πολιτείας του Wisconsin των ΗΠΑ.  

 Το ερευνητικό ερώτημα ήταν « Κατά πόσο οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

είναι σημαντικές, στα πλαίσια της ανανέωσης και αλλαγής, των νέων τεχνολογικών 

συστημάτων διδασκαλίας που εφαρμόζονται στην τάξη» (Knupher N., 1988: pp.29). Η 

δειγματοληψία έγινε ταχυδρομικά, αφού στάλθηκε ταχυδρομικά ένα ερωτηματολόγιο, 

με κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, σε 510 εκπαιδευτικούς. Το ερωτηματολόγιο 

το απάντησαν 369 εκπαιδευτικοί, και αργότερα η Knupher πήρε τηλεφωνική 

συνέντευξη από τους 141. 

 Με βάση τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι οι στάσεις και οι αντιλήψεις 

για τη χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία καταλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος. Το μεγάλο 

εύρος των στάσεων και απόψεων την εκπαιδευτικών αντανακλάται στα αντίστοιχα 

προγράμματα διδασκαλίας που εφαρμόζουν, και είναι μη ομοιόμορφη η χρήση του Η/Υ 

στην τάξη. Το τελικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι ο εκπαιδευτικός καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό τη χρήση του Η/Υ στη σχολική αίθουσα. Η σωστή και προσεκτική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να γίνεται με βάση το βαθμό και τις δεξιότητες 

τους στη χρήση των Η/Υ.  

4.4.2.Dexter, S. L., Anderson, R. L. & Becker, H. J.  

Το 1999 οι Dexter et al μελέτησαν τη συχνότητα χρήσης των Η/Υ και τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, για τη χρήση τους μέσα στη σχολική τάξη. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 47 εκπαιδευτικοί από 20 σχολεία των πολιτειών της California, Minnesota 

και N. York των ΗΠΑ.  
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 Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος είχαν διδακτική εμπειρία από ένα έως και 

περισσότερα έτη. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα της έρευνας ήταν « Κατά πόσο οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τους Η/Υ είναι καταλυτικός παράγοντας για τις αλλαγές, 

στις διδακτικές τους πρακτικές» (Dexter S. L. et al, 1999: p 321).  

 Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους ερευνητές έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί που υιοθέτησαν στη διδασκαλία τους τη χρήση του Η/Υ, δε θεώρησαν 

καταλυτική τη χρήση του για την εμφάνιση αλλαγών στον τρόπο διδασκαλίας. 

Αντίθετα, οι ίδιοι θεωρούν φορείς αλλαγών την εμπειρία τους, τα μαθήματα και το 

γενικότερο πλαίσιο ή κουλτούρα του σχολείου. Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η 

χρήση των Η/Υ εξαρτάται από τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτούς. Για 

αυτό το λόγο κρίνεται γόνιμη η παροχή ευκαιριών απόκτησης γνώσεων στο πεδίο της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

4.4.3.Chen C.  

Στην  Ταϊβάν το 2008, ο C. Chen εξέτασε το βαθμό που επηρεάζουν οι 

παιδαγωγικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, στην 

ενσωμάτωση τους στα Λύκεια της χώρας. Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 12 

καθηγητές Λυκείων από την πρωτεύουσα Ταϊπέι. 

 Ο συντονιστής της τεχνολογίας, που στη χώρα μας έχει το ρόλο το σχολικού 

συμβούλου, βοήθησε να συγκεντρωθούν καθηγητές διαφορετικών βαθμών και 

ειδικότητας. Μετά από συζήτηση μαζί τους και αφού παρακολούθησε τα μαθήματα 

τους, διάλεξε 12 καθηγητές που ήταν άνετοι να συμμετάσχουν σε ένα ερευνητικό 

εγχείρημα.  
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 Το βασικό ερευνητικό ερώτημα ήταν «Κατά πόσο οι παιδαγωγικές αντιλήψεις 

των καθηγητών για τις νέες τεχνολογίες συμφωνούν με τις πρακτικές τους, σχετικά με την 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας το μάθημα τους» (Chen C., 2008, p. 65). Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των καθηγητών για τη χρήση της τεχνολογίας, 

καθορίζουν και τον τρόπο χρήσης της μέσα στην τάξη. Επίσης, λίγοι καθηγητές 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την επίτευξη των διδακτικών στόχων. Η πρόταση 

της έρευνας στην ηγεσία της χώρας ήταν ότι τα προγράμματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Ο τελικός σκοπός ήταν οι καθηγητές μέσω των 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις 

εκπαιδευτικές τεχνολογίες και να τις εντάξουν στη διδασκαλία τους, με σκοπό να γίνει 

η διδακτική διαδικασία πιο αποδοτική. 

4.4.4. Pallack D.& Walls R. T. 

Άλλη μια έρευνα που είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών διεξήχθη το 2009, από τους Pallack και Walls. Η έρευνα έκτος από τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες, διερευνούσε αν 

τεχνολογικές παιδαγωγικές πρακτικές τους, άλλαξαν τις διδακτικές μεθόδους με βάση 

τη μαθητοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας. 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 28 σχολεία που ανήκουν στο Cooperative Vocational 

Development of Benedum, που βρίσκεται στο βόρειο μέσος της W. Virginia. Από τους 

138 εκπαιδευτικούς που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, οι 9 ήταν άντρες και 

οι 104 γυναίκες. 
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 Το ερευνητικό ερώτημα ήταν «Πως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις 

ΤΠΕ σχετίζονται με τις αντίστοιχες παιδαγωγικές/διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζουν 

στην πράξη» (Palak, D.,& Walls, R. T. 2009, p. 417). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 

πιο σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης για τη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ, μέσα στην 

τάξη, ήταν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για αυτές. Και αυτή η έρευνα προτείνει ότι 

η τεχνολογική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, θα τους βοηθήσει να διαμορφώσουν 

θετικές πεποιθήσεις σχετικά με τις ΤΠΕ και έτσι θα κάνουν χρήση αυτών μέσα στην 

τάξη. Διότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το βασικό παράγοντα εφαρμογής τους μέσα στη 

τάξη. 

4.4.5. Ottenbreit-Leftwich, A.T., Glazewski, K. D., Newby, T. 

J. & Ertmer, P. 

Το 2012 η ομάδα των Ottenbreit- Leftwich ,Glazewski, Newby, και Ertmer, 

ξεκίνησε να διερευνά εκπαιδευτικούς που έχουν βραβευτεί στο πεδίο των ΤΠΕ. 

Ξεχώρισε 20 από αυτούς που έδειχναν από την προσωπική τους ιστοσελίδα να 

ακολουθούν τις πιο δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ. Από 

τους 20 εκπαιδευτικούς που κληθήκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα δέχθηκαν οι 12. 

Από τους 12 συμμετέχοντες οι 9 ήταν γυναίκες και οι 5 άντρες. 

 Ο σκοπός της έρευνας ήταν, η διερεύνηση της αξίας των απόψεων των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ μέσα στην τάξη και γιατί οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να βελτιώσουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Το 

ερευνητικό ερώτημα ήταν «Αν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ σχετίζονται με 
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τη χρήση της τεχνολογίας μέσα στη τάξη» (Ottenbreit-Leftwich, A. T.,Glazewski, K. D., 

Newby, T. J. & Ertmer, P. A., 2012: p. 1321) 

  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών επηρεάζουν το βαθμό ενσωμάτωσης τους στη διδακτική διαδικασία. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να εκπαιδευτούν με βάση τις νέες τεχνολογίες για να βελτιώσουν 

τη ποιότητα της διδασκαλίας τους και να αναβαθμίσουν τη διδακτική τους μέθοδο. 
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Κεφάλαιο 5ο  

 

Οι ψηφιακοί αυτόχθονες 

 

5.1.Εισαγωγή 

 Τα άτομα που έχουν γεννηθεί μετά την εξάπλωση του διαδικτύου αποτελούν το 

σύνολο των ανθρώπων, που χαρακτηρίζονται ως ψηφιακοί αυτόχθονες (digital natives) 

(Presky, 2001). Αυτή η γενιά ανθρώπων αποτελεί ένα φαινόμενο. Οι ψηφιακοί 

αυτόχθονες θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους τη χρήση 

ηλεκτρονικών συσκευών. Όσον αφορά το χρόνο χρήσης του διαδικτύου ποικίλει 
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ανάμεσα στο μαθητικό πληθυσμό, όπως και οι λόγοι για το οποίο το χρησιμοποιούν 

(Presky, 2001).  

 Οι μαθητές της ψηφιακής γενιάς ή οι ψηφιακοί αυτόχθονες θα έχουν παίξει 

χιλιάδες ώρες ηλεκτρονικά παιχνίδια, θα έχουν μιλήσει τηλεφωνικά και θα έχουν 

επικοινωνήσει ηλεκτρονικά, μέσω email, viber και messenger αμέτρητες φορές. Θα 

ήταν γόνιμος κάποιος προβληματισμός σχετικά με τις επιπτώσεις της μεγάλης έκτασης 

των αναπτυσσόμενων ανθρώπων στην ψηφιακή τεχνολογία, σε επίπεδο υγείας, 

σωματικής και ψυχικής. Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί ένα εργαλείο που ενημερώνει, 

ψυχαγωγεί και εκπαιδεύει. Η υπερβολική έκθεση όμως ποτέ δεν είναι ωφέλιμη. 

   Οι ψηφιακοί αυτόχθονες, που μέσα σε αυτό τον πληθυσμό εντάσσονται και οι 

μαθητές, χρησιμοποιούν εκτεταμένα σχεδόν όλα τα εργαλεία του Παγκόσμιου Ιστού 

για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, δημιουργίας blog ή ιστοσελίδων, 

έρευνας για σχολικές εργασίες κ.α. (Varier D. et al, 2017). Οι μαθητές χρησιμοποιούν 

τη ψηφιακή τεχνολογία, όμως ποια είναι η γνώμη τους σχετικά με τη χρήση της στη 

διδακτική διαδικασία; Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στη στάση των μαθητών σε 

σχέση με τη διδασκαλία μέσω ΤΠΕ, όπως έχει καταγραφεί από ερευνητικές 

προσπάθειες παγκοσμίως. 

 

5.2.Οι σύγχρονοι μαθητές 

 Οι σύγχρονοι μαθητές μεγαλώνουν με την τεχνολογία να είναι παρούσα και 

προσβάσιμη σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα 

παιδιά κάτω των 2 ετών περνούν διπλάσιο χρόνο στην τηλεόραση από ένα προσχολικό 

βιβλίο, ενώ σχεδόν τα ¾ των γονιών θεωρεί  ότι το παιδί τους θα πρέπει να μειώσει το 

χρόνο που βλέπει τηλεόραση. Οι μισοί περίπου γονείς παρακολουθούν τα παιδιά τους 
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στα κοινωνικά δίκτυα και τα 4/5 των καθηγητών δηλώνουν ότι οι μαθητές 

χρησιμοποιούν τα κινητά τους μέσα στη τάξη (Στάιου Ελένη Ρεββέκα, 2014).Από την 

άλλη μεριά οι έφηβοι κατά 78% θεωρούν την τηλεόραση πλέον βαρετή, ενώ όταν τύχει 

να δουν τηλεόραση κατά 87% κάνουν παράλληλη χρήση του τηλεφώνου τους στο 

δίκτυο. Πρόσφατη σχετική έρευνα του ερευνητικού κέντρου Pew που μελετά την 

συμπεριφορά των νέων παγκόσμιος ανακοίνωσε το 20157 ότι το 99% των νέων είναι 

χρήστες του διαδικτύου, ενώ το 85% έχουν πρόσβαση μέσω κινητής ή φορητής 

τεχνολογίας. Ο μέσος έφηβος έχει 400 φίλους στο Facebook ,ενώ μέσα στους ‘φίλους’ 

του είναι καθηγητές τους και γενικά άνθρωποι που δεν γνωρίζουν προσωπικά. 

Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα τόσο στην ιδιωτική όσο και στην κοινωνική 

ζωή των νέων. Τί συμβαίνει όμως μέσα στο σχολικό περιβάλλον; Ποια είναι η 

συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη και απέναντι στους καθηγητές τους; Οι νέοι μαθητές 

έχουν κάνει την ψηφιακή τεχνολογία ένα με την ζωή τους. Είναι δύσκολο λοιπόν να 

μπορέσουν να διαφοροποιηθούν μέσα στο σχολείο, και μάλιστα να υπακούσουν τους 

κανονισμούς του για την μη χρήση κινητού  μέσα στους σχολικούς χώρους, Στο σημείο 

αυτό οι ρόλοι των εκπαιδευτικών είναι πολύ λεπτή τόσο μέσα όσο και έξω από την 

τάξη. Οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της τεχνολογίας 

γιατί βοηθά σε μεγάλο βαθμό την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διδασκαλία, και 

ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα μέσω του πειραματισμού (Σάλτας, 2009). Η χρήση της 

τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ελκύει την προσοχή των μαθητών, 

υποκινώντας τους να μαθαίνουν πιο σύνθετες δεξιότητες. Οι ΤΠΕ ψηφιοποιούν μέσω 

οπτικοποιημένων παρουσιάσεων καταστάσεις της πραγματικής ζωής, και μέσω της 

επίλυσης προβλημάτων, οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, 

                                                      
7 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 35  αναπτυγμένα ή υπό ανάπτυξη κράτη   παγκοσμίως. 
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έχουν εφαρμογή στη καθημερινή ζωή. Επίσης, τα εκπαιδευτικά λογισμικά λόγω ότι 

επιτρέπουν γρήγορες και εύκολες διορθώσεις ενθαρρύνουν τον πειραματισμό των 

μαθητών. Τέλος η εργασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού γίνεται πιο αποδοτική, 

κερδίζοντας χρόνο (Kim Y. et al, 2016). 

 

5.3.Οι Στάσεις των Μαθητών Σχετικά με τις ΤΠΕ 

 Παρακάτω παρατίθενται έρευνες, οι οποίες ασχολούνται με τη στάση των 

μαθητών σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Το 2002 οι Κουτσακάς 

και Roberts, ερεύνησαν την επίδραση της χρήσης των ΤΠΕ, κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία, όσον αφορά την κατανόηση πολύπλοκων εννοιών από τους μαθητές. Για 

την εξαγωγή αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε η ποιοτική αξιολόγηση του βαθμού 

κατανόησης, των διδασκομένων εννοιών με τη χρήση ή μη των ΤΠΕ. Χορηγήθηκε 

στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο δύο ερωτήσεων ανοιχτού τύπου. Ο σκοπός του 

ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεών τους πριν τη διδακτική με ΤΠΕ, για να συγκριθούν 

με τις απόψεις που είχαν μετά τη διδακτική παρέμβαση με τις νέες τεχνολογίες.  

 Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι αντιλήψεις των μαθητών όσον αφορά 

τη χρησιμότητα των ΤΠΕ μετακινήθηκαν θετικά προς αυτές. Επίσης, οι μαθητές που 

δεν απάντησαν καθόλου μειώθηκαν μετά τη διδακτική παρέμβαση και οι παρανοήσεις 

μειώθηκαν. Στην πράξη οι μαθητές έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καλύτερη 

κατανόηση, και αφομοίωση των παρεχομένων, ανεξάρτητα από τη δυσκολία του 

θέματος, αφού έβλεπαν μια διαφορετική προσέγγιση της διδασκαλίας (Κουτσακάς & 

Roberts, 2002 στο Νεοφώτιστος Β. & Γιαννακίδου Σ., 2010) 

 Οι Jing Lei, και Yong Zhao το 2005 ερεύνησαν τον τρόπο, τον οποίο επηρεάζει 

η ποσότητα και η ποιότητα της χρήσης των ΤΠΕ ως προς το γνωστικό αποτέλεσμα  
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μαθητή. Στην αρχή εξέτασαν ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούν οι μαθητές και ύστερα 

ποιες από αυτές είναι αποτελεσματικές για την επίτευξη των γνωστικών στόχων. Αυτοί 

που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν μαθητές και καθηγητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης των ΗΠΑ. Η έρευνα ασχολήθηκε με τα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Πόσες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται στα σχολεία; 

2. Τι επίδραση έχει η ποσότητα της τεχνολογίας στη μάθηση; 

3. Πως χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ στο σχολείο; 

4. Ποιες είναι οι περισσότερο και ποιες οι λιγότερο δημοφιλείς τεχνολογίες στο 

σχολείο; 

5. Ποιες εφαρμογές τεχνολογιών έχουν θετική επίδραση στους μαθητές; 

6. Είναι δημοφιλείς οι εφαρμογές της τεχνολογίας που έχουν θετική επίδραση; 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν είναι κρίσιμος 

παράγοντας για την αφομοίωση των εκπαιδευτικών γνώσεων, αλλά ούτε η τεχνολογία 

εξασφαλίζει τη μάθηση. Το αντίθετο μάλιστα, όταν γίνεται σπατάλη εκπαιδευτικού 

χρόνου που δεν οδηγεί στην κατανόηση γνώσεων, έχει αρνητικά αποτελέσματα. Η 

χρήση των ΤΠΕ πρέπει να γίνεται ποιοτικά. Η θετική επίδραση των ΤΠΕ είναι ορατή 

όταν γίνεται η εφαρμογή της σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία (Θετικές Επιστήμες). Σε 

σχέση με τις εφαρμογές των ΤΠΕ που είναι χρήσιμες για την επίτευξη των γνωστικών 

στόχων, παρατηρήθηκε ότι οι πιο αποτελεσματικές εφαρμογές ήταν και οι λιγότερο 

δημοφιλείς (Jing Lei & Yong Zhao, 2005 στο Νεοφώτιστος Β. & Γιαννακίδου Σ., 2010) 

 Οι Kuang Y. & Liao C. το 2007, στην Ταϊβάν, διεξήγαν μια έρευνα επάνω στα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών, για την επίδραση της διδασκαλίας στην κατανόηση του 

διδακτικού αντικειμένου, με τη χρήση ΤΠΕ, σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. 

Οι ερευνητές εξέτασαν 52 έρευνες από τέσσερις διαφορετικές πηγές. Τα αποτελέσματα 
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της έρευνας ήταν θετικά για την επίτευξη των γνωστικών στόχων με τη χρήση των 

ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί όμως είχαν πολύ υψηλές προσδοκίες για την αύξηση της 

επίδοσης των μαθητών, αν και εκεί παρατηρήθηκε θετική επίδραση. Η έρευνα 

διαπιστώνει ακόμη μια φορά ότι οι ΤΠΕ μπορούν να υιοθετήσουν πιο πρωτότυπες και 

εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας (Kuang Y. & Liao C., 2007, στο Νεοφώτιστος Β. 

& Γιαννακίδου Σ., 2010). 

 

5.4.Η πορεία των μαθητών στο σύγχρονο σχολείο 

 Τα εκπαιδευτικά συστήματα μάθησης των ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα της 

εποπτείας, από τον εκπαιδευτικό. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη, γιατί ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να παρέμβει και να καθοδηγήσει τον μαθητή, όταν αυτός 

χρειαστεί διευκρινήσεις και καθοδήγηση. Οι ΤΠΕ δίνουν με μεγάλη ταχύτητα 

πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να 

συγκεντρώσουν πληροφορίες, που διαφορετικά θα ήταν χρονοβόρα διαδικασία 

(Σάλτας, 2009). Επίσης, οι μαθητές χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα εξοικονομούν 

πόρους για τη σχολική μονάδα και μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αφού 

δεν καταναλώνουν αναλώσιμα είδη, όπως χαρτική ύλη, μολύβια κ.ά. (Maul A. et al, 

2016). Το ψηφιοποιημένο βιβλίο, το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, η ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος διδασκαλίας στους Η/Υ, η αυτοαξιολόγηση, το παιχνίδι ρόλων, η μέθοδος 

project και η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας, είναι μερικές από τις πρακτικές 

των εκπαιδευτικών. Οι εν λόγω πρακτικές είναι χρήσιμες για την εποπτεία της προόδου 

των μαθητών. 

 Έχουν αρκετό ενδιαφέρον οι στάσεις των μαθητών/φοιτητών όταν εισάγονται 

για πρώτη φορά οι ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Το 2008 οι Yudko E., Hirokawa R. 
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και ο Chi R., ερεύνησαν τη στάση των φοιτητών απέναντι στο εκπαιδευτικό υλικό που 

παρεχόταν online, σε ένα μάθημα επικοινωνίας ανώτερου επιπέδου, στη σχολή Καλών 

Τεχνών σε ένα πανεπιστήμιο της Χαβάη. Ας μην ξεχνάμε ότι η 50η  πολιτεία των ΗΠΑ 

αποτελείται από ένα σύμπλεγμα νησιών, που δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες για 

εναλλακτικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας. Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

ο συνδυασμός της ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τη 

παρακολούθηση δια ζώσης των μαθημάτων, είχαν θετικό αντίκτυπο για τους φοιτητές 

και τις αντιλήψεις τους. Επίσης, οι ίδιοι οι φοιτητές πίστευαν ότι τα online μαθήματα θα  

μειώσουν την παρακολούθηση των δια ζώσης μαθημάτων, κάτι που δεν συνέβηκε 

στους ίδιους. Οι φοιτητές με περισσότερες γνώσεις Η/Υ και διαδικτύου θεώρησαν ότι 

θα ωφεληθούν από τη νέα διαδικασία σε μεγαλύτερο βαθμό, από αυτούς που δεν είχαν 

πολλές γνώσεις στις νέες τεχνολογίες. Άλλο ένα εύρημα της έρευνας ήταν, ότι οι 

φοιτητές που προέρχονταν από αγροτικές περιοχές είχαν θετικότερη στάση απέναντι 

στις ΤΠΕ, για την απόκτηση πτυχίου μέσω της εξ’ αποστάσεων εκπαίδευσης (Yudko 

E., Hirokawa R. & Chi R., 2008, στο Νεοφώτιστος Β. & Γιαννακίδου Σ., 2010). 

 Στην Ελλάδα οι Βενάκης Π., Γιαννακόπουλος Γ., Πυρλή Μ. και Κορδάκη Μ. το 

2002, δημιούργησαν ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό. Η εν λόγω εφαρμογή 

περιλάμβανε πολλαπλές αναπαραστάσεις και κατασκευάστηκε για να αποτελέσει ένα 

περιβάλλον μάθησης των εννοιών που σχετίζονται με τα αρχεία και τα περιφερειακά 

μέσα αποθήκευσης. Οι σύγχρονες εποικοδομιστικές προσεγγίσεις για τη γνώση και τη 

μάθηση, υπήρξε η βάση για τη δημιουργία του περιβάλλοντος της εφαρμογής. Μαζί με 

την εφαρμογή του λογισμικού στους μαθητές, παράλληλα διερευνήθηκαν ποιοτικά οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών σχετικά με τις διδασκόμενες έννοιες. 

Ταυτοχρόνως μελετήθηκε η πορεία της εξέλιξης της προϋπάρχουσας γνώσης κατά τη 
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διάρκεια της αλληλεπίδρασης με την εκπαιδευτική διαδικασία και τις δυσκολίες και τα 

προβλήματα του λογισμικού. Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι, οι έννοιες που 

αφορούν τα αρχεία, την αποθήκευση, τη μορφοποίηση μαγνητικού δίσκου και των 

υλικών του Η/Υ, είναι δυσνόητες για τη κατανόηση τους για τους μαθητές. Αξιόλογη 

βοήθεια για την εμπέδωση των εννοιών αυτών έδωσε, η αντιστοίχιση δραστηριοτήτων 

της καθημερινής ζωής, με δραστηριότητες των λειτουργιών και αντικειμένων των Η/Υ 

(Βενάκης Π., Γιαννακόπουλος Γ., Πυρλή Μ. και Κορδάκη Μ., 2002 στο Νεοφώτιστος 

Β. & Γιαννακίδου Σ.,2010). 
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Κεφάλαιο 6ο 

 

Η Διδακτική Μετάπλαση με τη χρήση της 

τεχνολογίας  

 

6.1.Εισαγωγή 

 Από τη μέχρι τώρα ανάλυση γίνεται κατανοητό ότι η χρήση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία παρέχει σημαντικά οφέλη για τη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές 

επωφελούνται άμεσα, γιατί ο εκπαιδευτικός εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες και τα 

πολυμέσα που βρίσκονται ήδη μέσα στην καθημερινότητα τους. Με τη χρήση των 

ΤΠΕ, οι μαθητές αποκτούν ενδιαφέρον σχετικά με το διδακτικό αντικείμενο και έτσι 
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διευκολύνεται η απόκτηση της γνώσης. Κάποια εκπαιδευτικά λογισμικά και ιδίως αυτά 

που ανήκουν στο χώρο του Edutainment, λανθασμένα έχουν περάσει το  μήνυμα ότι η 

εκπαίδευση μέσω λογισμικών είναι άκοπη και διασκεδαστική (Buckingham D. & 

Scanlon M., 2005). Κατά συνέπεια η μάθηση πρέπει να είναι άκοπη και διασκεδαστική 

για τους μαθητές. 

Η μάθηση μπορεί να είναι διασκεδαστική, αλλά σε καμία περίπτωση η 

εκπαίδευση δεν είναι άκοπη. Έτσι παρατηρείται μια προσπάθεια αποφυγής της 

προσπάθειας με τη δικαιολογία, ότι είναι δύσκολο και απαιτεί προσπάθεια. Η 

εκπαίδευση αποτελεί μια γνωστική διαδικασία του εγκεφάλου, που απαιτεί από τον 

μαθητή τη συνεισφορά του γνωστικού δυναμικού και της προσοχής του (Kentaro 

Toyama, 2011). Στην προσπάθεια απόδοσης της έννοιας, θα παραφραστεί η φράση του 

μεγάλου μαθηματικού Ευκλείδη, δεν υπάρχει βασιλική οδός για τη Γεωμετρία, σε: Δεν 

υπάρχει βασιλική οδός για τη μάθηση.  

Η διδακτική μετάπλαση έχει ως σκοπό το μετασχηματισμό των επιστημονικών 

γνώσεων σε διδακτικά αντικείμενα και εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τροποποιήσεων. 

Ξεκινά από τις περιορισμένες προσαρμογές των στόχων του Α.Π., προχωρά σε μέτριας 

μορφής τροποποιήσεις των στόχων και της παιδαγωγικής παρέμβασης και καταλήγει σε 

πιο σύνθετες τροποποιήσεις εξατομικευμένου χαρακτήρα στη διδακτική προσέγγιση, 

διδακτικό περιεχόμενο και εκπαιδευτικό υλικό (Σάλτας, 2009). 

 

6.2.Τα Στάδια της Διδακτικής  Μετάπλασης στην τάξη 

 Το πρώτο στάδιο της Διδακτικής Μετάπλασης αφορά τη τροποποίηση της 

διδακτικής προσέγγισης. Προτείνονται διδακτικές ενέργειες και στρατηγικές 

οργάνωσης που βοηθούν τον μαθητή να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία (Henry M., 1999). Οι μαθητές συμμετέχουν στη μαθησιακή 

διαδικασία, με τους ίδιους στόχους, δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, μεθόδους 

αξιολόγησης και με τις τροποποιήσεις που αφορούν τη διδακτική προσέγγιση της 

διδασκόμενης ύλης, με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Ένα παράδειγμα είναι,  στο μάθημα της 

Γεωμετρίας στην ενότητα για τις ιδιότητες των τριγώνων. Η παραδοσιακή μέθοδος 

περιλαμβάνει τη διάλεξη και δημιουργία σχημάτων στον πίνακα. Η τροποποιημένη 

διδακτική προσέγγιση με τη χρήση Η/Υ περιλαμβάνει το λογισμικό που δείχνει όλες 

της μορφές των τριγώνων μαζί, μάλιστα δυναμικά να κινούνται οι κορυφές τους και να 

σχηματίζουν όλα τα είδη του σχήματος. Με αυτή την εφαρμογή φαίνονται όλες οι 

ιδιότητες των τριγώνων.  

 Το δεύτερο στάδιο Διδακτικής Μετάπλασης τροποποιεί τις δραστηριότητες και 

τα εκπαιδευτικά υλικά. Προτείνονται διαφοροποιήσεις στις δραστηριότητες, στις 

εργασίες και την αξιολόγηση των μαθητών, ώστε αυτοί να μπορούν να ανταποκριθούν 

στους στόχους της διδασκαλίας και του Α.Π (Ευαγγέλου, 2007). Οι μαθητές έχουν και 

αυτοί μια κάποια δυνατότητα διαμόρφωσης των δραστηριοτήτων. Το Α.Π. παρέχει ένα 

βαθμό ευελιξίας. Για να ενισχυθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών 

χρησιμοποιούνται τροποποιημένες μαθησιακές δραστηριότητες, εκπαιδευτικό υλικό και 

αξιολόγηση. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό 

Geogebra και να κατασκευάσουν μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες διάφορα τρίγωνα. Ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να εντοπίσουν τα βασικά και 

δευτερεύοντα στοιχεία των τριγώνων. Η αξιολόγηση των μαθητών μπορεί να γίνει από 

ειδική πλατφόρμα, όπου ταυτόχρονα επισημαίνονται τα λάθη και οι σωστές 

απαντήσεις. 
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 Το τρίτο στάδιο Διδακτικής Μετάπλασης αφορά την τροποποίηση των στόχων 

της διδασκαλίας. Οι μαθητές έχοντας κατακτήσει μέρος των διδακτικών στόχων της 

διδασκαλίας, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη θεματική περιοχή 

που διδάσκονται, υποστηριζόμενοι από τις διαφοροποιημένες διδακτικές προσεγγίσεις, 

υλικό και αξιολόγηση. Η κάθε διδασκαλία περιέχει έναν αριθμό επιθυμητών στόχων, 

όμως υπάρχει ένας αριθμός ελάχιστων στόχων που πρέπει να κατακτηθούν από όλους 

τους μαθητές, σε σχέση με τη διδασκαλία. Ένα παράδειγμα θα ήταν η αναπαράσταση 

των κινήσεων των τεκτονικών πλακών του πλανήτη στις διάφορες γεωλογικές εποχές, 

με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Οι μαθητές θα κατανοήσουν πως διαμορφώθηκαν οι ήπειροι 

που υπάρχουν σήμερα, διαχρονικά. 

 Για την επιτυχή έκβαση της Διδακτικής Μετάπλασης, σημαντικά συνεισφέρει η 

ύπαρξη των ΤΠΕ και στα τρία στάδια. Τα διαφορετικά πεδία του Α.Π. συνήθως 

συνεπάγονται προσαρμογές διαφορετικού επιπέδου για τους μαθητές και απαιτούν 

αυξανόμενο βαθμό διαφοροποίησης σε ακαδημαϊκά γνωστικά αντικείμενα και στη 

διδακτέα ύλη των μεγαλύτερων τάξεων (Henry M., 1999). Π.χ. για έναν μαθητή μπορεί 

να είναι απαραίτητη η τροποποίηση των στόχων για το μάθημα της Γεωμετρίας, ενώ 

για το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας να αρκεί η τροποποίηση στο επίπεδο της 

διδακτικής προσέγγισης. 

 Οι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες που εμπλέκουν το εκπαιδευτικό 

αντικείμενο που διδάσκονται, επειδή η ενότητα τους δυσκολεύει ιδιαίτερα. Ο 

εκπαιδευτικός διαθέτει την ευελιξία από το Α.Π. σε αυτήν την περίπτωση να 

τροποποιήσει τους στόχους της διαδικασίας σε πιο απλούς (Ευαγγέλου, 2007). Η 

προαναφερθείσα διαδικασία απαιτεί από το μέρος του εκπαιδευτικού την έρευνα για τις 

κατάλληλες μεθόδους, εκπαιδευτικό υλικό και μέθοδο αξιολόγησης της χρησιμότητας 
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της τροποποίησης. Σε αυτήν την προσπάθεια οι ΤΠΕ παρέχουν ταχύτατη πρόσβαση σε 

αμέτρητες πηγές υλικού, και έτσι διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού. 

 Η αρχή της εξατομικευμένης μάθησης αναφέρει ότι οι μαθητές μπορεί να έχουν 

ανάγκη από ένα πρόσθετο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα αναπτύσσεται παράλληλα 

και όχι ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες της τάξης (McLoughlin C., 1999). Η 

πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να εφαρμόζεται συνδυαστικά και λειτουργικά, με το κύριο 

πρόγραμμα των μαθητών, ώστε η παρέμβαση να μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα της. Οι 

προκλήσεις των εκπαιδευτικών αυξάνονται ανάλογα με την αύξηση των αναγκών των 

μαθητών για τροποποιημένη παρέμβαση του κοινού προγράμματος. 

 Η υιοθέτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων διδακτικής διαδικασίας, η ενίσχυση 

της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου εργασίας των μαθητών, ο μειωμένος αριθμός μαθητών 

μέσα στη σχολική αίθουσα, ο επαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός, το θετικό σχολικό 

κλίμα, η τακτική καθοδήγηση και επιμόρφωση και η τακτική επιστημονική υποστήριξη 

είναι κάποιες από τις βασικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση επιτυχημένων 

τροποποιήσεων. Ο βασικός σκοπός των τροποποιήσεων στη διδακτική διαδικασία είναι 

η δημιουργία ενός σχολείου, που παρέχει μάθηση σε όλους και δεν αποκλείει κανέναν 

από τα μορφωτικά αγαθά. 

 

6.3.Παραβατική συμπεριφορά και η στροφή στη 

τεχνολογία 

 Μια ακόμη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, πέρα 

από τη μειωμένη συμμετοχή των μαθητών στην παρακολούθηση του μαθήματος, είναι 

η προβληματική συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του, η οποία οδηγεί αναπόφευκτα 
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σε ακόμα πιο μειωμένη συμμετοχή και παρακολούθηση του μαθήματος (Laffey J. et al, 

2003). 

 Οι περισσότερες σχολές σκέψης της Ψυχολογίας έχουν ασχοληθεί με τη 

προβληματική συμπεριφορά των μαθητών και προτείνουν προγράμματα και μέτρα 

αντιμετώπισης της, μέσω της στήριξης της επιθυμητής συμπεριφοράς (Levy S. & Chard 

D., 2001). Η μπιχεβιοριστική σχολή υποστηρίζει ότι η προβληματική συμπεριφορά των 

μαθητών δεν αποτελεί απλό σύμπτωμα της εσωτερικής κατάστασης των μαθητών, αλλά 

αποτελεί το ίδιο το πρόβλημα και κάθε παρέμβαση θα πρέπει να στοχεύει την ίδια τη 

συμπεριφορά (Laffey J. et al, 2003). Τα προγράμματα τροποποίησης της συμπεριφοράς 

περιλαμβάνουν τον καθορισμό του προβλήματος, τη μελέτη των περιβαλλοντικών 

παραγόντων, τον καθορισμό των επιδιωκόμενων στόχων και την επιλογή του τρόπου 

παρέμβασης (όπως παραπάνω). 

 Η νέο-μπιχεβιοριστική σχολή σκέψης αναφέρεται στη θεωρία της γνωστικό- 

κοινωνικής μάθησης, η οποία αποδίδει μεγάλη σημασία στο ρόλο του γνωστικού 

δυναμικού στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η νέο-μπιχεβιοριστική 

σχολή προτείνει τεχνικές αυτοκαθοδήγησης και αυτοελέγχου με τροποποίηση της 

γνωστικοκοινωνικής συμπεριφοράς (Levy S. & Chard D., 2001). 

 Η σχολή της κοινωνικής μάθησης υποστηρίζει ότι το βασικό κίνητρο της 

προβληματικής συμπεριφοράς, είναι η κοινωνική επιδοκιμασία και η αποδοχή. Η 

κοινωνική αποδοκιμασία είναι κάτι ανεπιθύμητο. Η σχολή της κοινωνικής μάθησης 

προτείνει δύο τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου. Και οι δύο τεχνικές είναι 

τροποποιητικές, η πρώτη είναι η προσέγγιση της ευαισθητοποίησης και η δεύτερη είναι 

η επαγωγική προσέγγιση (Levy S. & Chard D., 2001). 
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 Η ψυχοδυναμική σχολή υιοθετεί ως βασική αρχή την αγάπη και την 

εμπιστοσύνη μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή. Η πεποίθηση της συγκεκριμένης 

σχολής σκέψης είναι ότι δεν πρέπει να υφίστανται ποινές και απαγορεύσεις (Levy S. & 

Chard D., 2001). Η ανθρωπιστική σχολή θεωρεί ότι το κίνητρο της αυτοπραγμάτωσης 

θα πρέπει να ενισχυθεί στους μαθητές και το σχολείο ως χώρος, θα πρέπει να συμβάλει 

στην αναζήτηση της αυτοπραγμάτωσης τους (όπως παραπάνω). Με τα μέσα 

ενθάρρυνσης της επιθυμητής συμπεριφοράς όπως οι ανταμοιβές, το παράδειγμα της 

μίμησης του προτύπου καθώς και η σύναψη συμφωνίας έχουν ως αποτέλεσμα την 

σταδιακή μορφοποίηση της συμπεριφοράς (Laffey J. et al, 2003).  

 Οι μαθητές με προβληματική συμπεριφορά ή κοινωνικές συμπεριφορικές 

δυσκολίες, όπως χαμηλό αυτοαίσθημα, τάσεις απομόνωσης, δυσκολία στη συνεργασία, 

θύματα σχολικής βίας, διάσπασης προσοχής κ.α. αποθαρρύνονται και αποσύρονται πιο 

γρήγορα από τους υπόλοιπους μαθητές. Για τους αναφερόμενους μαθητές, το σχολείο 

αποτελεί μια συντηρητική μικρογραφία του πραγματικού κόσμου, μέσα στα πλαίσια 

του οποίου αναπαράγονται κανόνες που δεν επιθυμούν να υπακούσουν. Για τους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες το σχολείο αποτελεί ένα απροσπέλαστο και 

ακατανόητο περιβάλλον στο οποίο δεν μπορούν να ενταχθούν (Hutchinson N. F., 

2003). 

 Οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει τις ομάδες 

των μαθητών που έχουν προβληματική κοινωνική συμπεριφορά και αυτούς που έχουν 

μαθησιακές δυσκολίες. Οι ΤΠΕ μπορούν να οργανώσουν τη μάθηση με το ρυθμό του 

χρήστη (Lemov, 2010). Οι μαθητές δίνουν μεγάλη σημασία στη γνώμη των 

συμμαθητών τους και πολλές φορές νιώθουν πίεση αν αποτύχουν. Οι Η/Υ 

απομακρύνουν αυτήν την πίεση και αν κάποιος μαθητής αρνείται να συνεργαστεί με 
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κάποιον άλλο, μπορεί να ασχοληθεί μόνος του. Η διδασκαλία με ΤΠΕ δεν περιλαμβάνει 

διαλέξεις και έτσι ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανοίξει συζήτηση με τους μαθητές, και να 

τους καθοδηγεί δίνοντας έμφαση στα δύσκολα σημεία του μαθήματος. 

 Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να 

δράσει θετικά στους μαθητές με προβληματική συμπεριφορά και να ενθαρρύνει τη 

μάθηση τους. Οι Lowerison G., Schmid R. F., και Abrami P.C. το 2006, έδειξαν ότι οι 

χρήση των ΤΠΕ μπορεί να μετατρέψει ένα παθητικό περιβάλλον μάθησης σε 

ενεργητικό, ενώ παράλληλα, δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στον μαθητή. Με αυτό τον τρόπο 

ενισχύεται το αυτοαίσθημα του (Lowerison G. et al, 2006). Το 2003, ο M. D. Roblyer 

μετά από τη διεξαγωγή της έρευνας του, αναφέρει ότι η τεχνολογία επιτρέπει στους 

μαθητές με προβληματική συμπεριφορά να συμμετέχουν πιο ενεργά στη μάθηση, έτσι 

σταδιακά να αποκλίνει από την παραβατικότητα. Η τεχνολογία δημιουργεί ένα κλίμα 

ενίσχυσης της ομάδας της τάξης, το οποίο απορροφά κραδασμούς συμπεριφορών που 

δεν είναι αποδεκτές προς αυτήν (Roblyer M. D., 2003). 

 

6.4.Οι ΤΠΕ στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

 Οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο μαθησιακό 

περιβάλλον με τη χρήση ΤΠΕ, έχουν ωφελήσει σημαντικά την επίδοση των μαθητών, 

αμβλύνοντας τη διαφορά μεταξύ τους. Η δημιουργία νέων συνθηκών που 

πραγματοποιήθηκαν από την είσοδο της τεχνολογίας στη καθημερινή ζωή, επέδρασαν 

και στις αντιλήψεις των ανθρώπων σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση (Lemov, 

2010). Η μάθηση γίνεται πιο ευέλικτη, πιο εστιασμένη και σίγουρα πιο σύγχρονη.  

 Το Α.Π. αποτελεί τον επίσημο λόγο της Πολιτείας για την εκπαίδευση. 

Περιλαμβάνει γραπτώς διατυπωμένους τους στόχους, τα βασικά χαρακτηριστικά μιας 
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διδακτικής πρότασης, το περιεχόμενο, τις μεθόδους και ενδεχομένως και την 

αξιολόγηση. Κάθε Α.Π. αποτελεί έκφραση των πολιτικών επιλογών γιατί αποτελεί 

βούληση της Πολιτείας (Capuk S., 2015). Το Α.Π. ακολουθεί κάποια πορεία μάθησης, 

όπως το Α.Π. των ΗΠΑ διαπνέεται από τη θεωρία της ενεργητικής μάθησης του 

Bruner. Επομένως, πρώτα καθορίζεται το περιεχόμενο ενός διδακτικού αντικειμένου 

και μετά θα αναπτυχθεί ένα μοντέλο προγράμματος σπουδών (Capuk S., 2015).  

 Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία 

πολλών επιστημονικών πεδίων, καθώς είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και η 

επικοινωνία μεταξύ των μαθητών από άλλες περιοχές ή και άλλα κράτη. Σύμφωνα με 

τον Suat Capuk (2015), στις ΗΠΑ τα δημόσια σχολεία ακολουθούν τρεις προσεγγίσεις 

ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, στο Α.Π. των γυμνασίων και λυκείων. Πρώτα ένα ξεχωριστό 

μάθημα επάνω στη χρήση των ΤΠΕ, μετά η διάχυση των εφαρμογών τους σε όλη τη 

διδακτέα ύλη και τέλος, ένα μείγμα από απλές και διαθεματικές διδασκαλίες  (Capuk 

S., 2015).  

Πολλά σχολεία στις ΗΠΑ ακολουθούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών 

με μεγάλη επιτυχία. Οι παραπάνω πρακτικές περιέχουν ένα κατάλληλα σχεδιασμένο 

πρόγραμμα σπουδών με τη χρήση των ΤΠΕ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για 

ενοποίηση, εφαρμογή και ενίσχυσης της μάθησης και σε πολλά άλλα πεδία (Capuk S., 

2015). Οι μαθητές θεωρούν τη συγκεκριμένη πρακτική πολύ φυσική και με άμεση 

συνέχεια των συνηθειών τους, από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν εκτός του 

σχολείου. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται χρήσιμο να δοθεί  ένα παράδειγμα από το Α.Π. Σ. των 

ΗΠΑ. 
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Σχέδιο Μαθήματος 

Τάξη: β’ Γυμνασίου. 

Μάθημα:   Γεωγραφία. 

Διδακτική Ενότητα:  Οι Εσκιμώοι ,γεωγραφικά στοιχειά των περιοχών 

στον πλανήτη, ο πληθυσμός , η κουλτούρα. 

Στόχος:  Να μάθουν οι μαθητές τις διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη και να 

ξεχωρίζουν τις πολιτιστικές περιοχές. 

Υλικά:    internet, Google earth, Google Search engine. 

 

 

Σχήμα ολοκλήρωσης των ΤΠΕ στο ΑΠΣ των ΗΠΑ 

Πηγή: Capuk S., 2015, pp. 1220 

 

Παραδείγματα σαν αυτό μπορούν να βρεθούν πάρα πολλά. Αυτό που αξίζει να 

επισημανθεί είναι ότι παρατηρείται καθολική διάχυση της τεχνολογίας στη διδακτική 

πράξη. Στις ΗΠΑ η χρήση των ΤΠΕ είναι εκτεταμένη και η απόλυτα εξειδικευμένη, 

από την άλλη μεριά στην Ελλάδα η χρήσης της τεχνολογίας, γίνεται σε εξαιρετικές 
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περιπτώσεις. Στη χώρα μας το Α.Π. παρέχει ελάχιστες αναφορές για τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που οι ΤΠΕ βρίσκονται 

συνυφασμένες στα Α.Π (Lemov, 2010). 

Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας, οι 

μαθητές στις ΗΠΑ πηγαίνουν στο σχολείο με το δικό τους ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο 

παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του μαθήματος (Τσιόπελα, 2013). Στην Ελλάδα 

θυμόμαστε ότι πριν περίπου 10 χρόνια, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια οι μαθητές της Ά 

γυμνασίου να αποκτήσουν τον δικό τους φορητό υπολογιστή, για να τον χρησιμοποιούν 

στη τάξη. Η προσπάθεια δεν πέτυχε, αφενός γιατί το Α.Π. της εποχής δεν υποστήριζε 

επαρκώς με οδηγίες τη διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ, αφετέρου γιατί οι 

εκπαιδευτικοί δεν διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία. Εκείνη την εποχή άρχισαν οι 

πρώτες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. 

Σύμφωνα με τον Dewey (1964), οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι διαφορετικοί για 

διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα. Σύμφωνα με τον Shulman (1986) κανείς δεν θα 

ασχοληθεί με το πώς η γνώση του εκπαιδευτικού θα μετασχηματιστεί σε διδακτικό 

περιεχόμενο. Ο Shulman κατέταξε το περιεχόμενο τη γνώσης σε τρεις κατηγορίες. Τη 

γνώση του αντικειμένου, την παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου και τις 

παιδαγωγικές γνώσεις γενικά. 

Με τη χρήση των ΤΠΕ οι παραπάνω αρχές μετασχηματίζονται. Πρώτα η γνώση 

και στο υλικό (χαρτί) και μετά στο ψηφιακό μέσο. Δεύτερη αρχή είναι η γνώση του 

περιεχομένου και της μετάδοσης του μέσω ΤΠΕ. Τρίτη και τελευταία αρχή, οι 

παιδαγωγικές γνώσεις γενικά και οι παιδαγωγικές μεταπλάσεις με τη βοήθεια των ΤΠΕ  

(Capuk S., 2015).  
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6.5.Η πλατφόρμα Moodle στη διδακτική Μετάπλαση 

 Η έξυπνη ψηφιακή εκπαίδευση αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα. Οι 

διαδραστικοί πίνακες, τα διαδραστικά θρανία και τα έξυπνα λογισμικά είναι εργαλεία 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά τα μέσα 

μπορούν να συνδεθούν με συστήματα εικονικής μάθησης, διαχείρισης της μάθησης και 

εφαρμογές  λογισμικών για τη διεξαγωγή των μαθημάτων (Coffey A. J. et al, 2017). 

 Στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης, η ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω ΤΠΕ δίνει τη 

δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, μέσω του διαδικτύου. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού που 

ασχολείται με τη μάθηση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Μια από τις πιο δημοφιλείς 

πλατφόρμες παροχής εκπαίδευσης διαδικτυακά είναι το Moodle. 

  Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) 

αποτελεί μια πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων, στις μέρες μας είναι η πιο δημοφιλής 

και με το μεγαλύτερο αριθμό μελών πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης. Η 

συγκεκριμένη πλατφόρμα οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις αρχές της οικοδομιστικής 

(κονστρουβιστική) θεωρίας μάθησης (Varier D. et al, 2017). Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιεί η πλατφόρμα προσανατολίζουν τη διαδικασία της σε τέσσερις βασικούς 

άξονες: 

Πρώτος άξονας:  Η προσέγγιση του εκπαιδευτικού αντικειμένου γίνεται με 

ποικίλα μέσα και σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, όπως κείμενα, εικόνες, γραφικά, 

animation, video. Η μάθηση επιτυγχάνεται δίνοντας μια ολιστική θεώρηση του 

μαθησιακού αντικειμένου. Επίσης, δίνεται έμφαση από την πλευρά της πλατφόρμας 

στη δημιουργία περιεχομένου που θα ικανοποιήσει τους εκπαιδευομένους. 
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   Δεύτερος Άξονας:  Ο εκπαιδευόμενος διατηρεί ενεργητική στάση απέναντι 

στο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι δυναμικό. Η πλατφόρμα έχει τη μορφή της 

αυτοδιδασκαλίας και οδηγεί τα άτομα στη μαθησιακή αυτονόμηση τους. Κάθε 

εκπαιδευόμενος επιλέγει ελεύθερα την ποσότητα μορφωτικών αγαθών που επιθυμεί να 

εκπαιδευτεί. 

 Τρίτος Άξονας:  Η πλατφόρμα έχει ως κύριο σκοπό τη δημιουργία της 

κριτικής σκέψης. Η κριτική σκέψη αποτελεί μια σύνθετη δεξιότητα γιατί απαιτεί τις 

ανώτερες γνωστικές δεξιότητες της ανάλυσης, σύνθεσης και της διεξαγωγής 

συμπερασμάτων. 

 Τέταρτος Άξονας: Η ανάπτυξη της ενεργητικότητας και της ευελιξίας για 

την ανάληψη ποικίλων ρόλων σε δραστηριότητες όπως μιας ερευνητικής ομάδας, 

εργασίας, κοινωνικής ζωής κλπ. (Varier D. et al, 2017). 

 Όταν γίνεται χρήση της πλατφόρμας μέσα στα σχολικά πλαίσια η εκπαιδευτική 

διαδικασία εμπλουτίζεται. Η μάθηση με αυτόν τον τρόπο και ιδιαίτερα η τάξη 

μετατρέπεται σε διαπολιτισμικό εργαστήριο. Οι μαθητές ασκούνται στην επικοινωνία 

σε διαφορετικές γλώσσες και αποκτούν περισσότερες γνώσεις, ικανότητες ερμηνείας 

και εσωτερικής αναπαράστασης του κόσμου. Η γνώση που αποκτιέται με αυτόν τον 

τρόπο δεν είναι απλά μια πληροφορία που στερείται σύνδεσης με την πραγματική ζωή, 

αλλά μια  εμπειρία που έχει νοηματοδοτηθεί μέσω των προϋπάρχουσων γνώσεων των 

μαθητών. Οι μαθητές έτσι, γνωρίζουν καλύτερα τον κόσμο, ο οποίος γίνεται όλο και 

πιο οικείος (Maul A. et al, 2016). 

 Η πρώτη καινοτόμος διάσταση της χρησιμοποίησης του Moodle στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, εντοπίζεται στην επιστημολογική διαφοροποίηση 

αναπαράστασης της γνώσης. Παραδοσιακά το σχολικό εγχειρίδιο παρέχει την 
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επιθυμητή γνώση που θα διδαχθεί ο μαθητής (Ματσαγγούρας, 2006). Ο εκπαιδευτικός 

μπορεί σαν υπεύθυνος της διδακτικής διαδικασίας, να εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό 

υλικό και να χρησιμοποιήσει μέσω της πλατφόρμας την πληθώρα των μέσων που του 

παρέχονται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό σε πολλές διαφορετικές 

γλώσσες ενισχύοντας τη διαπολιτισμική δεξιότητα και την ενίσχυση του 

αυτοαισθήματος  των δίγλωσσων μαθητών (Varier D. et al, 2017). 

 Οι μαθητές με αυτό τον τρόπο, δεν αποτελούν τους παθητικούς καταναλωτές 

της γνώσης αλλά, εμπλέκονται ενεργητικά με το εκπαιδευτικό υλικό. Μπορούν από τη 

μεριά τους να επεμβαίνουν επάνω στο εκπαιδευτικό υλικό και να δημιουργούν νέο 

περιεχόμενο. Ο πειραματισμός οδηγεί τους μαθητές στην οικειοποίηση της γνώσης, 

χτίζοντας σταδιακά τα δικά τους νοητικά σχήματα νοηματοδότησης του κόσμου και την 

προσωπική τους κοσμοαντίληψη (Lemov, 2010). 

 Η δεύτερη καινοτομία της πλατφόρμας είναι η ενίσχυση του κινήτρου της 

ενασχόλησης με τη μαθησιακή διαδικασία. Από την κατασκευή της η πλατφόρμα 

επιβάλλει στους χρήστες την ανάληψη ρόλων, μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων. Ο 

κάθε χρήστης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στα μαθήματα ή στις ενότητες που είναι 

εγγεγραμμένος. Οι ρόλοι και τα προνόμια που τους συνοδεύουν, εναλλάσσονται στο 

βαθμό που ο ίδιος ο χρήστης δημιουργεί εκπαιδευτικό περιεχόμενο, οπότε και 

αναβαθμίζεται μέσα στο πλαίσιο της πλατφόρμας (Varier D. et al, 2017). Η χαρά της 

δημιουργίας είναι ιδιαίτερα εκπαιδευτικού περιεχομένου αφού ενισχύει σε μεγάλο 

βαθμό την αυτοπεποίθηση του χρήστη. 

Η εισαγωγή χρήσης μιας τέτοιας πλατφόρμας στη σχολική τάξη, η εικονική 

αντίληψη ανάθεσης ρόλων στην ψηφιακή εφαρμογή θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση 

των μαθητών και θα τους βοηθήσει στην εναλλαγή των ρόλων και στην ανάληψη 
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ευθυνών στην πραγματική ζωή. Ο εγγεγραμμένος μαθητής μπορεί να δημιουργήσει 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να αναβαθμιστεί σε δημιουργό μαθήματος ή σε υπεύθυνο 

για τη διδασκαλία της ενότητας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να ενθαρρύνει τη 

δημιουργικότητα των μαθητών, να τους καθοδηγεί και να μαθαίνει από τους ίδιους τους 

μαθητές του (Ματσαγγούρας, 2006). 

Η τρίτη καινοτομία του Moodle αφορά τη δικτύωση και την ανταλλαγή 

πληροφοριών. Μέσα στην πλατφόρμα οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν και να 

ανταλλάξουν πληροφορίες (Varier D. et al, 2017). Μια πετυχημένη προσέγγιση των 

δυνατοτήτων της πλατφόρμας μέσα στη σχολική τάξη, θα ήταν οι μαθητές και ο 

εκπαιδευτικός να χωριστούν σε ομάδες και να ανταλλάσουν μεταξύ τους μηνύματα, να 

μοιράζονται πληροφορίες ή και να συνδιαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

μέσω των wikis του Moodle. Στη συνέχεια μπορούν να καλέσουν άλλες τάξεις ή και 

άλλα σχολεία, να συμμετάσχουν στην ίδια διαδικασία. Η σχολική μονάδα μπορεί να 

εκμεταλλευτεί αυτού του τύπου τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα για να έρθει σε 

επαφή με άλλα σχολεία και να συνεργαστεί μαζί τους (Τσιόπελα, 2013). 

Όπως διαπιστώνεται από την έρευνα το Moodle αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο 

σε επίπεδο τάξης ή μη, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών, ενθαρρύνοντας 

την δημιουργικότητά τους. Για τον εκπαιδευτικό οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες δρουν 

βοηθητικά στη Διδακτική Μετάπλαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, όταν αυτή 

κρίνεται αναγκαία (Σάλτας, 2009). 

 

6.6.Η χρήση των ΤΠΕ αποτελεί μια Διδακτική Μετάπλαση 

 Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύει τη δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας των 
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μαθητών. Ο σχηματισμός διερευνητικών ομάδων, που θα συνεργάζονται μεταξύ τους 

στα πλαίσια τη σχολικής τάξης αποτελεί μια πρόκληση για τον εκπαιδευτικό. Η παύση 

της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας και η υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών 

ομαδοσυνεργατικής μάθησης, που στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου 

θα συμμετέχουν και οι ίδιοι οι μαθητές, ακούγεται για την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα τουλάχιστον κάτι παράξενο. Ωστόσο, μπορεί να επιτευχθεί. 

 Υπάρχουν κάποιες στρατηγικές τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει ο 

εκπαιδευτικός για τη διαμόρφωση  συνεργατικού διερευνητικού περιβάλλοντος. Η 

διαμόρφωση του κατάλληλου σχολικού κλίματος θα βοηθήσει στην επιτυχημένη 

εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ξωχέλης, 1999). 

 Οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, για τη διαμόρφωση 

ενός θετικού συνεργατικού περιβάλλοντος στην τάξη, δε θα μπορούσαν να 

αποκλείσουν τον διάλογο με τους ίδιους τους μαθητές. Ο διάλογος με τον εκπαιδευτικό 

και μεταξύ των μαθητών θα πρέπει να διέπεται από κάποιες αρχές. Καταρχάς θα πρέπει 

να ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων των μαθητών και τα ερωτήματα που θα τίθενται 

από τον εκπαιδευτικό να είναι ανοιχτά. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η 

επιχειρηματολογία και οι απόψεις των μαθητών, αφού θα έχουν τον διαθέσιμο χρόνο 

από τον εκπαιδευτικό για να την αναπτύξουν. Η διεξαγωγή ενός επιτυχημένου διαλόγου 

δεν επιτρέπει τον εκπαιδευτικό να δρα ως αυθεντία και να μονοπωλεί τη συζήτηση, 

πρέπει να αφήνει χώρο και στον αντίλογο (Πυργιωτάκης, 2011).  

 Οι βιωματικές και εμπειρικές εμπειρίες των μαθητών, αποτελούν τη βάση που 

θα στηριχθεί η μάθηση και η εισαγωγή της καινοτομίας. Η σύνδεση της μάθησης με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών είναι σημαντικός παράγοντας για 

την κατάκτηση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2011). Η δημιουργία συνδετικών κρίκων 
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μεταξύ της ομιλούμενης γλώσσας και της ορολογίας των ΤΠΕ, προέρχεται από τη 

θεωρία της οικοδομιστικής μάθησης. Θα συνδέσουν το νόημα της νέας έννοιας των 

ΤΠΕ, με ήδη προϋπάρχουσες γνώσεις οι μαθητές (Lemov, 2010). 

 Η διερευνητική μάθηση απαιτεί το ενδιαφέρον και την προσοχή του μαθητή, 

οπότε θα πρέπει να φαίνεται ενδιαφέρουσα στους μαθητές (Dexter et al, 1999). Εκτός 

από το ενδιαφέρον των μαθητών θα πρέπει να ενισχυθεί και η αυτοπεποίθηση τους και 

να αποποινικοποιηθεί το λάθος. Πρέπει να πιστέψουν οι ίδιοι οι μαθητές ότι είναι 

ικανοί για δημιουργία, ανεξάρτητα από τα πολλαπλά λάθη που θα κάνουν μέχρι να 

πετύχουν (Ματσαγγούρας, 2011). 

 Παρουσιάζεται ένα σενάριο ιστοεξερεύνησης που περιλαμβάνει τα δομικά 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση του. Το σενάριο έχει 

αναπτυχθεί από τις Λυμπουρίδου Χ. και Σεβαστίδου Α. το 2007, για λογαριασμό του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου.  

 Ένα σενάριο ιστοεξερεύνησης περιλαμβάνει τα παρακάτω δομικά στοιχεία: 

Η εισαγωγή: Παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα του εκπαιδευτικού σεναρίου με 

έναν πρωτότυπο τρόπο όπως επίσης και το γενικό θέμα της ιστοεξερεύνησης. Συνήθως 

διατυπώνεται και το βασικό ερώτημα, το οποίο αποτελεί το λόγο πραγματοποίησης του 

διδακτικού σεναρίου. 

Η εργασία η αποστολή η σκοπός: Σε αυτό το σημείο περιγράφεται ο ρόλος των 

μαθητών στο διδακτικό σενάριο και ορίζεται η εργασία που θα αναλάβουν. Με αυτό 

τον τρόπο γνωστοποιείται στους μαθητές το τελικό αποτέλεσμα, που θα πρέπει να 

επιτύχουν με την ολοκλήρωσης της ιστοεξερεύνησης. 
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Η διαδικασία: Η διαδικασία περιλαμβάνει με σαφή τρόπο, όλα τα βήματα των 

δραστηριοτήτων που καλούνται να υλοποιήσουν οι μαθητές. Οι σαφείς οδηγίες είναι 

απαραίτητες για την επιτυχή διερεύνηση των μαθητών. 

Η αξιολόγηση: περιγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος και η μέθοδος αξιολόγησης 

των μαθητών στηριζόμενη σε συγκεκριμένα κριτήρια. 

Το συμπέρασμα: Η ενότητα αυτή αφορά τη σύνοψή της μαθησιακής εμπειρίας, 

και τον αναστοχασμό της διαδικασίας που υιοθετήθηκε. Επίσης, σε αυτό το πεδίο 

τίθενται ανοιχτά ερωτήματα για νέες διερευνήσεις. 

Η σελίδα του διδάσκοντα: Η ενότητα αυτή αφορά αποκλειστικά τους 

εκπαιδευτικούς του μαθήματος καθώς είναι πλούσια σε οδηγίες για τον χειρισμό γενικά 

της μαθησιακής διαδικασίας. Μέσα στην σελίδα του διδάσκοντα περιλαμβάνονται 

θέματα, συμβουλές και οδηγίες για την υλοποίηση σεναρίων, συσχέτιση τους με το 

Α.Π. και την αξιολόγηση των επιδιωκόμενων στόχων (Λυμπουρίδου Χ. & Σεβαστίδου 

Α. στο Σταμούλης Ε. κ.α., 2008, σελ. 3).  

Οι ιστοεξερευνήσεις μπορούν να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με 

διαφορετικούς τρόπους, για την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης (Λυμπουρίδου 

Χ. & Σεβαστίδου Α. στο Σταμούλης Ε. κ.α., 2008, σελ. 3). Οι στόχοι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με τη χρήση ΤΠΕ  είναι η συνεργατική μάθηση, η καλλιέργεια δεξιοτήτων 

άντλησης πληροφοριών, η κριτική επεξεργασία της παρεχόμενης πληροφορίας, η 

διεπιστημονικότητα, η εννοιολογική κατανόηση και η εφαρμογή των γνώσεων, η 

εκπαίδευση για τον πολίτη και ο ψηφιακός εγγραμματισμός (όπως παραπάνω).  

Παράλληλα, μέσω της Υποστηριζόμενης από Υπολογιστές Συνεργατικής 

Μάθησης (Computer Supported Collaborative Learning), έχουν δημιουργηθεί 

κοινότητες μάθησης, οι οποίες υποστηρίζονται από τις εφαρμογές των ΤΠΕ (Αβούρης 
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& Κόμης, 2003). Μέσω αυτών των εφαρμογών τα εμπόδια για την επικοινωνία και τη 

συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων παραμερίζονται και δίνεται η δυνατότητα 

δημιουργίας πολλών και διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων που βασίζονται στη 

συνεργασία, στην αλληλεπίδραση και στην εμπιστοσύνη. 

 

6.8.Η έρευνα των μαθητών ως εργαλείο διδακτικής 

μετάπλασης 

 Μια εκπαιδευτική προσέγγιση διδακτικής μετάπλασης αποτελεί η μαθητική 

έρευνα (Ματσαγγούρας, 2011). Η υλοποίηση ερευνών από τους μαθητές μπορεί να 

εφαρμοστεί σχεδόν σε όλα τα εκπαιδευτικά πεδία. Πιο συγκεκριμένα η μαθητική 

έρευνα μπορεί να εφαρμοστεί σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που απαιτούν την εκμάθηση 

των εννοιών, τη χρήση και την αξιοποίηση των θετικών επιστημών, σε μαθήματα που 

σχετίζονται με την οργάνωση, ταξινόμηση και την επεξεργασία των δεδομένων 

(Ματσαγγούρας, 2011). 

 Η μαθητική έρευνα μπορεί να ακολουθήσει τα πέντε στάδια που απαιτούνται σε 

όλες τις μορφές της ερευνητικής προσπάθειας. Αυτά είναι η διατύπωση του 

προβλήματος και ο καθορισμός των ερωτημάτων προς διερεύνηση, η συλλογή 

δεδομένων, η δημιουργία βάσης δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων και η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας (Javeau, 1999). 

 Η μαθητική έρευνα αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

εκπαιδευτικός, μέσα στα πλαίσια της διερευνητικής μάθησης. Οι μαθητές θα 

ενδιαφερθούν περισσότερο για το εκπαιδευτικό αγαθό αν χρειαστεί να ερευνήσουν για 

να το παρουσιάσουν. Από παθητικοί δέκτες των γνώσεων θα αναλάβουν ενεργητικό 
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ρόλο και θα αυξηθεί η αυτοπεποίθηση τους και η ενασχόληση με τα εκπαιδευτικά 

αγαθά (Πυργιωτάκης, 2011). 

 

6.9.Η βιωματική μάθηση με ΤΠΕ είναι διδακτική μετάπλαση 

 Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η εκπαιδευτική κοινότητα προσπαθεί να 

εντάξει τις νέες τεχνολογίες και πρακτικές στην διαδικασία της μάθησης. Αποτέλεσμα 

αυτού είναι μία συνεχής μετάπλαση της διδακτικής μέσα στην τάξη σε μία πιο 

δυναμική κατάσταση εκπαίδευσης σε σχέση με τα μοντέλα που κυριαρχούσαν τα 

τελευταία χρόνια. Έτσι η μάθηση πλέον γίνεται πιο ενεργητική, πιο συνεργατική όπως 

έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, αλλά επίσης έχει γίνει και πιο βιωματική. 

 Βιωματική με διαθεματικότητα στην σκέψη και στην έκφραση. Η γνώση γίνεται 

μια γενικευμένη ολότητα με έντονη την χρήση των νέων τεχνολογιών. Η 

βιωματικότητα της μάθησης με την βοήθεια της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα να 

μετατραπεί η γνώση σε νοοτροπία στους μαθητές. (Κεκές & Μυλωνάκου-Κεκέ, 2001) 

 Η βιωματική μάθηση επιτυγχάνεται 

 μέσα από την εικονική πράξη 

 μέσα από τον αναστοχασμό 

 μέσα από την μελέτη περιπτώσεων 

 μέσα από την εξερεύνηση και την έρευνα (Hoyles & Noss, 1992) 

Συνεπώς οι μαθητές μέσα από αυτού του είδους την μάθηση πειραματίζονται 

περισσότερο, θα αναζητούν πλέον την γνώση και θα χαίρονται με αυτήν, θα μάθουν να 

συνεργάζονται, να παίρνουν πρωτοβουλίες σε πολλά επίπεδα, να καλλιεργούν τις 

κλίσεις του και τα ταλέντα τους. Η βιωματικότητα και οι νέες τεχνολογίες δίνουν την 
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ικανότητα στους μαθητές την στατική εικόνα του κλασικού βιβλίου να την 

μετατρέψουν σε ένα δυναμικό εργαλείο κατανόησης (Παπαδόπουλος, 1999). 
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Κεφάλαιο 7ο  

 

Ερευνητικές προσεγγίσεις της παρούσας 

εργασίας 

 

7.1.Σημασία - αναγκαιότητα του θέματος που προτείνετε για 

διερεύνηση  

Στην τρέχουσα εποχή της τεχνολογίας και της ταχύτατης εξέλιξης, η ψηφιακή γενιά 

των μαθητών, έρχεται σε καθημερινή σύγκρουση με τους εκπαιδευτικούς της 

παλαιότερης γενιάς. Ως αποτέλεσμα, είναι η τεχνολογική σύγκρουση γνώσεων και 

τακτικής της διδάσκουσας γνώσης . 

Στην έρευνα αυτή γίνεται εκτενής ανάλυση στο γιατί συμβαίνει αυτό, και 

προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου. Αναδεικνύεται εύκολα ότι οι 
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εκπαιδευτικοί μειονεκτούν έναντι της τεχνολογίας η οποία αναπτύσσεται με εκθετικό 

ρυθμό, σε αντίθεση με τους μαθητές που είναι πλέον ειδήμονες αυτής (Serhat, 2012). 

Έτσι αυτομάτως, προκύπτει το σοβαρό θέμα του πως θα διδαχθεί η γνώση καθώς και 

του πως θα αφομοιωθεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών 

δομών. 

Συνεπώς το θέμα της έρευνας αυτής χρίζει σπουδαιότητας, για τον κύριο λόγο ότι 

διευρύνεται το χάσμα της τεχνολογικής επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

και στους μαθητές.  

 

7.2.Στόχος και ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις    

Μετά από 45 χρόνια πειραμάτων με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε διάφορους 

τομείς της εκπαίδευσης, η γενικά αποδεκτή άποψη είναι ότι η τεχνολογία είναι 

αποτελεσματική στην εκπαίδευση, μέσω της χρήσης κατάλληλων εκπαιδευτικών 

λογισμικών και ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης. 

Στόχος λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την σπουδαιότητα της 

διδακτικής μετάπλασης στην σύγχρονη τάξη με την βοήθεια της τεχνολογίας, καθώς 

και στην αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών επιμορφώσεων με ευρύτερο σκοπό να 

κλείσει η ψαλίδα των γνώσεων των ψηφιακών αυτοχθόνων από τους ψηφιακούς 

μετανάστες σε τεχνολογικό επίπεδο.  

Σαφέστατα αυτό είναι πραγματικά δύσκολο, αλλά η ελληνική εκπαιδευτική ψυχή 

έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει θαύματα.  

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση υπολογιστών μέσα στην τάξη 

από τους εκπαιδευτικούς, εντοπίζονται κυρίως στους εξής παρακάτω: 

 Ηλικία 

 Φύλο 

 Ελλιπής ή όχι κατάρτιση και επιμόρφωση 

 Προηγούμενη χρήση υπολογιστών 

Έτσι στο ερωτηματολόγιο  που έχει τεθεί στους εκπαιδευτικούς, θα διασφαλιστεί ότι η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων τους θα γίνει αφού πρώτα υπολογιστούν οι παραπάνω 
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παράγοντες, ώστε τα αποτελέσματα να είναι κατά το δυνατόν ποιο ρεαλιστικά. Με 

βάση όλα τα παραπάνω, η παρούσα ερευνητική μελέτη, στοχεύει κατά πρώτο ρόλο 

στην διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην 

σύγχρονη τεχνολογία. Κατά δεύτερο στους μαθητές και πως αυτοί ανταποκρίνονται 

γνωστικά σε μία  διδασκαλία με χρήση υπολογιστών. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής : 

 Τι γνώσεις έχουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την χρήση των Ν.Τ. ως εργαλείο 

μιας διδακτικής μετάπλασης; 

 Ποια η διάθεση των εκπαιδευτικών για προσαρμογή  στις ταχύτατες εξελίξεις 

των Ν.Τ. μέσα στην διδασκαλία τους; 

 Κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν το γνωστικό τους επίπεδο σε 

συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο, στα πλαίσια διδασκαλίας με  χρήση Ν.Τ., 

έναντι  της παραδοσιακής διδασκαλίας, στο  ίδιο μαθησιακό αντικείμενο; 

 

7.3.Συμβολή των αποτελεσμάτων της εργασίας στην κεκτημένη γνώση 

Η σημαντικότερη ανθρώπινη συνεργασία στον κόσμο είναι η εκπαίδευση, για το 

βασικό λόγο ότι καθορίζει την μελλοντική κοινωνία, γεφυρώνοντας τα ταξικό χάσμα 

αλλά και το χάσματα των γενεών. 

Άρα είναι απόλυτα φυσικό ο άνθρωπος να θέλει να συνδυάσει την τεχνολογία με 

την εκπαίδευση. Βασικό κομμάτι της τεχνολογίας στην περίπτωση αυτή είναι η 

πληροφορία. Η πληροφορία ως πρωταρχικό στοιχείο της εκπαίδευσης, είναι κάτι που οι 

μαθητές πλέον μπορούν να βρουν σε μερικά δευτερόλεπτα, πράγμα που έρχεται σε 

σύγκρουση με τους παλιούς εκπαιδευτικούς. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί πρέπει ανά πάσα 

στιγμή να είναι σε θέση όχι μόνο να κατέχουν όλη αυτή την σύγχρονη τεχνολογία, αλλά 

να την χειρίζονται με τόσο δελεαστικό τρόπο ώστε να αποτελούν κίνητρο μάθησης για 

τους νέους μαθητές. Άρα μιλάμε για μία διδακτική μετάπλαση με την χρήση πλέον της 

τεχνολογίας μέσα στην τάξη οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. 

Όλοι μας μιλάμε για την σύγχρονη διδακτική και πόσο σημαντική είναι, επίσης 

όλοι μας μιλάμε για την τεχνολογία και πόσο σπουδαία είναι. Η πρωτοτυπία της 
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συγκεκριμένης έρευνας είναι, έγκειται στην ενασχόληση με πως πρέπει η διδακτική 

διαδικασία μέσα στην σύγχρονη τάξη, να τροποποιηθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας, 

ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική, πιο λειτουργική και πιο προσοδοφόρα. 

 

7.4.Μέθοδος προσέγγισης και ανάπτυξης του θέματος 

Αν και κάποιες ερευνητικές μέθοδοι μπορεί να έχουν τη λάμψη των μεγάλων 

δειγμάτων, άλλες μπορεί να είναι ελκυστικές και ίσως πιο αποτελεσματικές λόγω της 

ευαισθησίας τους στον υπαινιγμό ή την ικανότητά τους να διερευνούν σε βάθος. Κάπως 

έτσι θα μπορούσε κάποιος να περιγράψει την συγκεκριμένη έρευνα. Η συγκεκριμένη 

εργασία χωρίζετε σε δύο μέρη. Το θεωρητικό και το ερευνητικό που συμπληρώνει την 

βιβλιογραφία. 

Μια έρευνα γενικά, εμπεριέχει μία διαδικασία αλληλοσχετιζόμενων 

δραστηριοτήτων αντί για την εφαρμογή απομονωμένων και άσχετων μεταξύ τους 

εννοιών και ιδεών. 

H έρευνα ακολουθείται από έξι στάδια, από την αρχική αναγνώριση ενός 

ερευνητικού προβλήματος μέχρι το γράψιμο της τελικής αναφοράς της έρευνας. Το 

ερωτηματολόγιο που περιέχεται ως μέσο συλλογής δεδομένων, είναι αυτό που θα 

βοηθήσει στην πραγματοποίηση της έρευνας και του οποίου η κατασκευή θα γίνει βάση 

της ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας ενώ θα περιλαμβάνει κυρίως ερωτήσεις 

κλειστού τύπου. Θα πραγματοποιηθεί απαραίτητα πιλοτική εφαρμογή του 

ερωτηματολογίου, σε μικρό τμήμα εκπαιδευτικών, με σκοπό να αποδοθούν τυχόν 

ασάφειες ή ελλείψεις, αλλά και να κατοχυρωθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του, 

ώστε αυτό να λάβει την τελική του μορφή. Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

και την εξαγωγή συμπερασμάτων, θα χρησιμοποιηθεί το Στατιστικό Πακέτο για τις 

Κοινωνικές Επιστήμες SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

 

7.5.Προσδοκώμενα αποτελέσματα   

Στο στάδιο του σχεδιασμού αυτής της έρευνας πρέπει να καθοριστούν από την 

αρχή και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Tα προσδοκώμενα αποτελέσματα αφορούν 
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σε όσα πρέπει να πράξουν, να μάθουν κλπ. οι εκπαιδευτικοί στα προσεχή έτη, με στόχο 

να βελτιωθεί τεχνολογικά το καθημερινό τους μάθημα. Η επιτυχία τους είναι μετρήσιμη 

και επομένως, βοηθούν στην αξιολόγηση της έρευνας.  

Ουσιαστικά, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αποτελούν τη μετάφραση των 

στόχων της έρευνας σε συγκεκριμένες γνώσεις, συμπεριφορές, δεξιότητες, στάσεις, κλπ 

από την μεριά των εκπαιδευτικών. Είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα και επιπλέον 

συνδέονται άμεσα με τις παιδαγωγικές δραστηριότητες που σχεδιάζονται για να 

βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να επιτύχουν τους στόχους. Κατά τον Pitler (2012), θα 

πρέπει να υπενθυμίζονται στους εκπαιδευτικούς για να γνωρίζουν το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο θα κινούνται. Έτσι κανείς δε θα νιώθει αβεβαιότητα και θα γνωρίζει ακριβώς τι 

προσπαθεί να «κατακτήσει» και τι χρειάζεται να πράξει (Morgan, 2012). 

Από την άλλη μεριά ο καθορισμός των προβλεπόμενων αλλαγών που θα 

παρατηρηθούν στους μαθητές, είναι η βασική επιτυχία της έρευνας. Η περιγραφή της 

παρατηρούμενης και μετρήσιμης συμπεριφοράς τόσο των μαθητών όσο και των 

καθηγητών ουσιαστικά αξιολογεί την όλη προσπάθεια.   

Έτσι  

 η ανάγκη για περισσότερη κατάρτιση από την μεριά των καθηγητών,  

 οι ελλιπής υλικοτεχνικές υποδομές στα σχολεία, και από την άλλη μεριά  

 η λαχτάρα και η ελπίδα των μαθητών ότι κάποια στιγμή η τεχνολογία θα 

εισέλθει πλήρως στα σχολεία  

είναι τα βασικά προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής την μελέτης.  

Για την πραγματοποίηση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, 

πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ερευνητικές προσπάθειες: 

Η έρευνα αφορά το γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ 

στη διδακτική διαδικασία ως διδακτική μετάπλαση μέσα στην τάξη. Η δεύτερη έρευνα 

περιλαμβάνει μια δίωρη διδασκαλία Γεωμετρίας της Ά Λυκείου, με τη χρήση και τη μη-

χρήση κατάλληλων για την έρευνα ΤΠΕ, σε μια προσπάθεια διδακτικής μετάπλασης 

δευτέρου επίπεδου.  
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7.6.Έρευνα στους εκπαιδευτικούς  

Για την ολοκλήρωση της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας κρίθηκε σημαντική η 

διερεύνηση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ του 

νομού Θεσσαλονίκης, και το βαθμό χρήσης 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στις 

15/11/2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές αιρετών των εκπαιδευτικών. Ο ερευνητής 

έκρινε χρήσιμο λόγω της μεγάλης προσέλευσης των εκπαιδευτικών, ότι θα 

συγκεντρώσει έναν ικανοποιητικό αριθμό δεδομένων. 

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν στις 15/11/2016 στο 7ο Λύκειο 

Καλαμαριάς, του νομού Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των εκλογικών τους 

υποχρεώσεων. Άρα είναι εκπαιδευτικοί από διάφορα σχολεία της Α Θεσσαλονίκης. Στα 

πλαίσια της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική  με τη χρήση 

ερωτηματολογίου (Cohen & Manion, 1997). Για την επεξεργασία των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 

 Η συλλογή των απαντήσεων από τους εκπαιδευτικούς  επιλέχθηκε ως η 

απευθείας επικοινωνία-συνέντευξη  με μέσο το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο.  

Εφαρμόζοντας την ανάλυση αξιοπιστίας alpha Cronbach στο spss αποδείχτηκε 

ότι ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach a είναι a=0,81. Η τιμή αυτή είναι πολύ 

ικανοποιητική, διότι για να υπάρχει εσωτερική συνοχή σε ένα ερωτηματολόγιο, θα 

πρέπει ο δείκτης αυτός να είναι μεγαλύτερος από 0.7δηλαδή  a>0.70 (Jolliffe, I. T., 

2002).  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7                     Ερευνητικές προσεγγίσεις 

 

 

152 

 Το πρώτο ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς ήταν: Υπάρχει σχέση ανάμεσα 

στη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς  και του άγχους τους ως 

προς τη χρήση αυτών στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους; 

 Το δεύτερο ερώτημα ήταν: Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών στα ΤΠΕ και στην ευκολία χρήσης τους στην διδασκαλία; 

  Και τέλος, τρίτο ερώτημα: Υπάρχουν διαφορές στις απόψεις  των εκπαιδευτικών, 

αποδεκτές ή μη αποδεκτές ως προς τη  χρήση των νέων τεχνολογιών, μεταξύ αυτών 

που επιμορφώθηκαν και αυτών που δεν επιμορφώθηκαν; 

Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 40 εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από σχολεία που ανήκουν στο νομό Θεσσαλονίκης. Τα 

ευρήματα ακολουθούν. 

Ως προς το φύλο, το 60% των ερωτηθέντων ήταν άντρες και το 40% γυναίκες. 

Από τα 40 άτομα του δείγματος 24 ήταν άντρες και 16 γυναίκες. 

 

Η ηλικιακή ομάδα που ανήκαν ήταν, 4 άτομα, δηλαδή, το 10% έως 40 ετών, 35% από 

41-50 ετών (14 άτομα), 40% από 51-60 ετών (16 άτομα) και το τελευταίο 15% άνηκε 

στις ηλικίες από 60 και πάνω (6 άτομα). 
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Ως προς την ειδικότητα εκπαιδευτικού, 8 άτομα με ποσοστό 20% ήταν καθηγητές 

φυσικοί-χημικοί-βιολόγοι-γεωλόγοι , 10 άτομα με ποσοστό 25% ήταν Μαθηματικοί, 14 

άτομα με ποσοστό 35% ήταν φιλόλογοι, ένα άτομο με ποσοστό 2,5%  ήταν Φιλόλογος 

Αγγλικής Γλώσσας και εφτά άτομα με ποσοστό 17,5% από τις υπόλοιπες ειδικότητες.  
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  Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας, το 30% του δείγματος (12 άτομα) δίδασκε από 0-

12 έτη. Το 60% δίδασκε από 15-25 (24 άτομα) χρόνια, και το υπόλοιπο 10% (4 άτομα) 

δίδασκε παραπάνω από 25 έτη. 

 

       Ως προς την εργασιακή σχέση, το δείγμα αποτελούνταν από 80% μόνιμους 

εκπαιδευτικούς (32 άτομα), και 20% από αναπληρωτές (8 άτομα). Σχετικά με το θέμα 

της επιμόρφωσης οχτώ άτομα (20% του δείγματος), ανέφερε ότι δεν επιμορφώθηκε 

καθόλου σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ.  

Γνωρίζετε την έννοια 

διδακτική μετάπλαση 
Μέχρι 12 έτη 

Από 13 μέχρι 25 

έτη 
Πάνω από 25 έτη 

 

Σύνολο 

 

Ειδικότητες Ν % Ν % Ν %  

Μαθηματικοί 2 20 1 10 0 0 10 

Φιλόλογοι 4 28,5 2 14,3 1 7,1 14 

Φυσικοί 1 12,5 1 12,5 0 0 8 

Ξένη γλώσσα 1 100 0 0 0 0 1 

Άλλες ειδικότητες 1 14,3 1 14,3 0 0 7 

Σύνολο 9 22,5 5 12,5 1 2,5 15 στα 40 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η έννοια της διδακτικής μετάπλασης είναι 

μέτρια γνωστή στις ηλικίες μέχρι 12 έτη, λίγο στις μεσαίες και σχεδόν καθόλου στις 

μεγάλες. Η εξήγηση είναι ότι οι ηλικίες που είναι κοντά στην αποφοίτηση το θυμούνται 
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από το πανεπιστήμιο, επίσης δηλώνει καμία αναφορά της έννοιας δεν έχει γίνει στα 

θεωρητικά μέρη των επιμορφώσεων.  

Παρόλα αυτά σαν έννοια μπορεί να μην το γνώριζαν όμως σαν διαδικασία είτε εμπει- 

ρικά είτε διαισθητικά το γνώριζα και μάλιστα σε ποσοστό 86%. 

 

Έχετε προσπαθήσει να εφαρμόσετε 

στην τάξη κάποια μορφή  

διδακτικής τροποποίησης; 

Χωρίς χρήση ΤΠΕ Με χρήση ΤΠΕ 

Λόγοι εφαρμογής Ν % Ν % 

Προγραμματισμένη δράση μέσα 

στην τάξη 

10 25 2 5,0 

Έλλειψη ασκήσεων στο βιβλίο 12 30 3 7,5 

Οι μαθητές έδειχναν αδιάφοροι 8 20 6 15,0 

Παραβατικότητα μέσα στην 

τάξη 

6 15 4 10,0 

Άλλοι λόγοι 4 10 1 2,5 

Σύνολο  40 100 16 στους 40 40 

 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται περίτρανα ότι το 100% έχουν κάνει χρήση κάποιας 

μορφής διδακτικής μετάπλασης στην καριέρα τους αλλά χωρίς την χρήση της 

τεχνολογίας ενώ ούτε οι μισοί με την βοήθεια αυτής.  

 

Υποθέστε ότι θα θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία 

κατά την διάρκεια του 

μαθήματος και  τελικά δεν το 

πράξατε  
  

Με χρήση ΤΠΕ 

Λόγοι της μη εφαρμογής Ν % 

Ανεπάρκεια γνωστικού 

αντικειμένου στα ΤΠΕ 

12 30 

Ελλιπής τεχνολογία μέσα στην 

τάξη 

22 55 

Δύσκολη η χρήση της  5 12,5 

Οι μαθητές έδειχναν αδιάφοροι 1 2,5 

Άλλοι λόγοι 0 0 

Σύνολο  40 100 

Ο βασικός λόγος που οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να κάνουν χρήση της τεχνολογίας 

κατά την διάρκεια του μαθήματος είναι ότι αυτή δεν είναι προσβάσιμη στην 

καθημερινή τάξη, αφού βρίσκεται μόνο στα εργαστήρια πληροφορικής. 
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Ως προς την απάντηση του ερωτήματος δηλαδή, Υπάρχει σχέση ανάμεσα στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς  και του άγχους τους ως προς τη 

χρήση αυτών στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους;  Για τη διερεύνηση των συσχετίσεων 

μεταξύ των μεταβλητών χρήσης και άγχους στη διδασκαλία, εφαρμόστηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson r8. Ο συντελεστής συσχέτισης ήταν 0,32 (0,3 ≤ r < 0,5 

υπάρχει ασθενής γραμμική συσχέτιση). Η σχέση των δύο μεταβλητών είναι πολύ 

ασθενής, σχεδόν μηδενική. Η παρατηρούμενη πιθανότητα από το δίπλευρο έλεγχο ήταν 

p=0.821. Εφόσον η παρατηρούμενη πιθανότητα είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α = 0,05, προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

γραμμική σχέση ανάμεσα στο άγχος των εκπαιδευτικών και στη χρήση των ΤΠΕ. 

Παρακάτω στο διάγραμμα 1 φαίνεται η απουσία σχέσης ανάμεσα στις δύο μεταβλητές.  

 

Διάγραμμα 1. Δεν υπάρχει συσχέτιση  μεταξύ χρήσης ΤΠΕ και άγχους στη διδασκαλία. 

Αυτό δείχνει ότι ο βασικός λόγος που οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τους 

υπολογιστές δεν είναι τόσο πολύ το άγχος τους κατά την χρήση, αλλά ο εξοπλισμός της 

τεχνολογίας μέσα στις τάξεις  όπου τις περισσότερες φορές είναι ανύπαρκτος.  

                                                      
8 Ερμηνεία και ιδιότητες του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης r  
• Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης r δίνει ένα μέτρο του μεγέθους της γραμμικής συσχέτισης 
μεταξύ δύο μεταβλητών.  
• Παίρνει τιμές στο κλειστό διάστημα [-1 , 1] 
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Συνεχίζοντας τη ανάλυση του ερωτήματος, Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις 

δεξιότητες των εκπαιδευτικών στα ΤΠΕ και στην ευκολία χρήσης τους στην διδασκαλία. 

Για να διερευνηθούν οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών δεξιότητες για τις 

ΤΠΕ και ευκολία χρήσης τους, εφαρμόστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r. Ο 

συντελεστής συσχέτισης r = 0,76. Τα αποτελέσματα για τους 40 εκπαιδευτικούς που 

συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση των μεταβλητών. Ο 

συντελεστής r= 0,76 δείχνει ότι η σχέση είναι αρκετά  ισχυρή (0,7 ≤ r < 0,8 υπάρχει 

ισχυρή γραμμική συσχέτιση). Η παρατηρούμενη πιθανότητα δίπλευρου ελέγχου ήταν p 

= 0,00. Επειδή η παρατηρούμενη πιθανότητα δίπλευρου ελέγχου είναι μικρότερη από 

το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05, αυτό σημαίνει ότι σχέση μεταξύ 

δεξιοτήτων και της ευκολίας χρήσης είναι στατιστικά θετικά σημαντική. Οπότε, μεταξύ 

τους, υπάρχει μια γραμμική, θετική σχέση. Παρακάτω στο διάγραμμα 2 φαίνεται η 

γραμμική θετική σχέση των δύο μεταβλητών.  

 

Διάγραμμα 2. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και  

της ευκολίας χρήσης ΤΠΕ. 

Σαφέστατα οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών είναι μεγάλο αβαντάζ στο πόσο εύκολα θα 

κάνουν χρήση της τεχνολογίας, βέβαια όπου αυτή υπάρχει. Επίσης οι μαθητές εύκολα 
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μπορούν να ξεχωρίσουν τους καθηγητές τους που με ευκολία ή όχι κάνουν χρήση της 

τεχνολογίας μέσα στην τάξη.  

 Στο ερώτημα Υπάρχουν διαφορές στις απόψεις  των εκπαιδευτικών, αποδεκτές ή 

μη αποδεκτές ως προς την  χρήση των νέων τεχνολογιών, μεταξύ αυτών που 

επιμορφώθηκαν και αυτών που δεν επιμορφώθηκαν. Για τη διερεύνηση των διαφορών 

ανάμεσα στους καθηγητές χρησιμοποιήθηκε t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος όρος αυτών που επιμορφώθηκαν επάνω στις ΤΠΕ 

ήταν m1=2,97 και αυτών που δεν επιμορφώθηκαν m2=1,36. Το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας επιλέχθηκε a=0.05. Η ανάλυση δεν έδειξε σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στους μέσους όρους των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, είναι p= 0,948, οπότε δεν είναι 

στατιστικά σημαντική η διαφορά και το t= 0,085. Η παρατηρούμενη διαφορά στις 

απόψεις μεταξύ των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν και σε αυτούς που δεν 

επιμορφώθηκαν στις ΤΠΕ δε διαφέρουν σημαντικά. Επομένως, δεν υπάρχουν διαφορές 

μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών, με βάση την επιμόρφωσή τους ή όχι. 

 

7.7.Μαθησιακοί τρόποι εκπαίδευσης με ΤΠΕ και στάσεις των 

μαθητών στα ΤΠΕ 

Οι Μεταλλίδου & Πλατσίδου (2004), μελέτησαν τους διδακτικούς  τρόπους  

κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης, ώστε να βρεθεί ποια μαθησιακά στυλ υπερισχύουν 

κατά τη διδασκαλία με ΤΠΕ. Επίσης μελέτησαν κατά πόσο το μαθησιακό στυλ 

συνδέεται με τη μεταγνωστική γνώση των μαθητών. Η έρευνα  του μαθησιακού στυλ 

έγινε με το Learning Style Inventory (LSI) που ανέπτυξαν οι Kolb & Smith (1986) 

καταλήγοντας ότι η μάθηση όπως ορίζεται από τον Kolb είναι «η διαδικασία όπου η 

γνώση δημιουργείται μέσα από το μετασχηματισμό της εμπειρίας». Συνεχίζει δηλώνοντας 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7                     Ερευνητικές προσεγγίσεις 

 

 

159 

ότι  «η γνώση διαρκώς δημιουργείται κι αναδημιουργείται, δεν είναι μία ανεξάρτητη 

οντότητα που πρέπει να αποκτηθεί ή να μεταβιβαστεί». Tο LSI διακρίνει τα ακόλουθα 4 

μαθησιακά στυλ:  

 ενεργό (προσαρμοστικό): το στυλ αυτό βασίζεται στις ενεργές ικανότητες του 

κάνω, και στις αφηρημένες του σκέφτομαι. 

 στοχαστικό (αποκλίνον): το στυλ αυτό στηρίζεται σε εμπειρίες του αισθάνομαι 

και σε παρατηρήσεις του βλέπω. 

 θεωρητικό (αφομοιωτικό): το στυλ αυτό  βασίζεται στο σκέφτομαι και στο 

βλέπω. 

 πειραματιζόμενο (αφομοιωτικό): το στυλ βασίζεται στο κάνω και στο 

αισθάνομαι. 

Μετά από έρευνες που διήρκεσαν αρκετούς μήνες προέκυψε ότι τα 

επικρατέστερα μαθησιακά στυλ είναι το προσαρμοστικό και το αποκλίνον ενώ δεν 

επισημανθήκαν οποιεσδήποτε  διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια. 

Στην συνέχεια της έρευνας, μελετήθηκε αν  μαθησιακό στυλ που εφαρμόζεται μέσα 

στην τάξη σχετίζεται με το είδος της στρατηγικής που εφαρμόζεται. Το προσαρμοστικό 

αποδείχτηκε ως το  μοναδικό μαθησιακό στυλ με τη μεγαλύτερη επιτυχία και απήχηση 

σε σχέση με τα αποτελέσματα του . Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ως επί το 

πλείστων το προσαρμοστικό μαθησιακό στυλ είναι πολύ πιο πιθανό να χρησιμοποιούν 

τις στρατηγικές της ελεύθερης σκέψης, της υπερανάλυσης των εννοιών και της 

σύνδεσης τους με τους υπόλοιπους τρεις τύπους για την επίλυση προβλημάτων. 

Κατά την διάρκεια των μηνών Δεκέμβριος 2016 μέχρι και Φεβρουάριος του 

2017 δόθηκαν 100 ερωτηματολόγια σε μαθητές Λυκείου, ηλικίας από 16 μέχρι 18. Τα 

ερωτηματολόγια στάλθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής messenger, που είναι 
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εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Το πρώτο ερώτημα το οποίο και θα αναλυθεί είναι το 

εξής: Κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν το γνωστικό τους επίπεδο σε 

συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο, στα πλαίσια διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ, έναντι της 

παραδοσιακής διδασκαλίας, στο ίδιο μαθησιακό αντικείμενο. Τα αποτελέσματα στο 

ερώτημα αυτό, θα παρουσιαστούν με περιγραφική στατιστική λόγω της απουσίας δύο 

μεταβλητών. Η άποψη των μαθητών συγκλίνει σχεδόν καθολικά στην άποψη ότι οι 

μαθητές μπορούν πράγματι να βελτιώσουν το γνωστικό τους επίπεδο σε συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο, με τη βοήθεια των ΤΠΕ. 

 

 

Το δεύτερο ερώτημα που θα μας απασχολήσει είναι το κατά πόσο η εμπειρία των 

μαθητών στις νέες τεχνολογίες  επηρεάζει την στάση τους απέναντι στη διδασκαλία με 

ΤΠΕ. Εδώ η ανάλυση θα γίνει με την βοήθεια του spss.  

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει να υπάρχει μία μέτρια 

αρνητική σχέση r = - 0,251 με N = 100 ανάμεσα στις μεταβλητές εμπειρία και στάση 

των μαθητών απέναντι στις ΤΠΕ.  
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Διάγραμμα 3. Δείχνει την αρνητική σχέση μεταξύ της εμπειρίας και της στάσης 

 

Η σχέση που προσδιορίζει τις δύο μεταβλητές δηλώνει ότι δε συνεπάγεται 

θετική στάση ως προς στη χρήση των Τ.Π.Ε από τους μαθητές σε συνάρτηση με το 

επίπεδο της εμπειρίας τους μέσα στο σχολείο.  

Το φιλοσοφικό ερώτημα που τίθεται στο σημείο αυτό, είναι αν η μέτρια 

ικανοποίηση των μαθητών στη χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη σχετίζεται με το γνωστικό 

επίπεδο των εκπαιδευτικών σε ότι αφορά τους υπολογιστές.  

Το παραπάνω ερώτημα το απάντησαν οι ίδιοι οι μαθητές. Το ερώτημα που τους 

τέθηκε ήταν αν η ικανοποίηση των μαθητών με την χρήση ΤΠΕ στο μάθημα έχει σχέση 

με το επίπεδο γνώσεων των καθηγητών τους. 

Οι απαντήσεις των παιδιών έδειξαν την σχεδόν μηδενική συσχέτιση των δύο 

μεταβλητών. Ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών από το μάθημα με ΤΠΕ εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες πέρα από το γνωστικό επίπεδο των καθηγητών τους, όπως το 

πόσο σύγχρονα είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, τα λογισμικά τους και 

γενικά ο χώρος του εργαστηρίου που γίνετε η χρήση ΤΠΕ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7                     Ερευνητικές προσεγγίσεις 

 

 

162 

 

Διάγραμμα 4. Δείχνει την σχεδόν μηδενική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης των μαθητών και  

του γνωστικού επιπέδου των καθηγητών τους. 

 

Οι γνώμες των μαθητών φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα, από το οποίο 

προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών πράγματι θεωρεί άρρηκτη τη σχέση 

μεταξύ των δύο προαναφερθέντων παραμέτρων. 
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Τέλος στο έρωτημα που τους τέθηκε πιστεύετε ότι αν σ’ένα κλασικό καθημερινό μάθημα 

ο καθηγητής σας κάποια στιγμή κατά την διάρκεια αυτόυ ένα χρήση τεχνολογίας θα σας 

ήταν: 

 

Υποθέστε ότι ο καθηγητής σας κατά 

την διάρκεια του μαθήματος κάνει 

χρήση της τεχνολογίας μέσα στην τάξη, 

αυτό για σας θα ήταν:  
  

Με χρήση ΤΠΕ 

Λόγοι της μη εφαρμογής Ν % 

Μεγάλη έκπληξη   30 30 

Σημαντικό στην κατανόηση της 

ενότητας  

55 55 

Αδύνατο , η τάξη δεν διαθέτει ούτε 

internet   

68 68 

Αδιάφορο  9 9 

Άλλοι λόγοι 5 5 

 

Εδώ φαινεται αυτό που έχει σχολιαστεί πολλές φορές, ο μηδενικός εξοπλησμός που 

διαθέτουν οι περισσότερες τάξεις σχολείων στην χώρα μας . Παρόλλα αυτά επειδή η 

ερωτηση ήταν υποθετική το 55% το θεώρησε σημαντικό συμπλήρωμα στην επιτυχή 

κατανόνηση ,στην βελτίωση και στην επίτευξη των στόχων του μαθηματος.  

 

7.8.Διδακτική Μετάπλαση με τη χρήση ΤΠΕ στην πράξη 

 Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2016, στο λύκειο Βασιλικών του νομού  

Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια Διδακτικής Μετάπλασης με τη 

χρήση ΤΠΕ και μη. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν δύο τμήματα της Γ’ Λυκείου με μέσο 

όρο επίδοσης 14,7 το πρώτο και 14,6 το δεύτερο. Το μάθημα που διδάχθηκε ήταν 

Υπολογισμός Εμβαδού χωρίου.  

 Το πρώτο τμήμα διδάχθηκε την ενότητα με τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας, δηλαδή με τη μορφή διάλεξης από τον διδάσκοντα. Για την κατανόηση 
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δόθηκαν ερωτήσεις, ασκήσεις εμπέδωσης και έγινε ανακεφαλαίωση. Στο δεύτερο 

τμήμα πραγματοποιήθηκε η διενέργεια της διδασκαλίας, στο εργαστήριο υπολογιστών 

με το πρόγραμμα Geogebra9. Η διδασκαλία ακολούθησε την προσέγγιση της 

ανακαλυπτικής μάθησης μέσω του προγράμματος όπου οι μαθητές ανακάλυπταν τις 

σχετικές θέσεις συναρτήσεων και του χωρίου που δημιουργούσαν μεταξύ τους. 

Εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων στους υπολογιστές, απάντησαν σε φύλο 

εργασίας και στο τέλος είδαν σε ειδική πλατφόρμα τα λάθη τους. 

 Και στα δύο τμήματα, δόθηκαν ασκήσεις εξάσκησης για να εργαστούν στο σπίτι 

τους και χωρίς να προειδοποιηθούν οι μαθητές την επόμενη εβδομάδα εξετάστηκαν 

γραπτά στα ίδια θέματα της διδακτικής ενότητας υπολογισμός Εμβαδού χωρίου. Τα 

αποτελέσματα μιλούν καθαρά. Ο μέσος όρος των βαθμών της γραπτής εξέτασης του 

τμήματος που διδάχθηκε την ενότητα χωρίς τη χρήση ΤΠΕ ήταν 15,1 με τυπική 

απόκλιση 4,3. Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων του τμήματος που διδάχθηκε την 

ενότητα με τη χρήση ΤΠΕ ήταν 17,1 με τυπική απόκλιση 1,7. Η επίδοση των μαθητών 

του δευτέρου τμήματος ήταν θεαματική και το τμήμα είναι ομοιογενές. Οι συντελεστές 

μεταβλητότητας για το πρώτο τμήμα είναι CV1=0.28>10% και CV2=0.9<10% του 

δευτέρου τμήματος.  

 Το δεύτερο τμήμα είναι ομοιογενές στη βαθμολογία, ενώ το πρώτο δεν είναι,  

δηλαδή κάποιοι μαθητές δεν κατανόησαν ενδελεχώς το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Στο 

πρώτο τμήμα το εύρος των βαθμών κυμαινόταν από 10,8 και 19,4 ενώ, στο δεύτερο το 

εύρος ήταν μικρότερο, από 15,4 έως 18,8. Τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η τεχνολογία βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν το μάθημα με 

μεγαλύτερη ευκολία. 

                                                      
9 Υπάρχει το σενάριο μαθήματος στο παράρτημα  
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 Στο δεύτερο τμήμα, οι μαθητές ρωτήθηκαν σχετικά με τις απόψεις τους για τη 

διενέργεια της διδασκαλίας της ενότητας με τη χρήση των ΤΠΕ, με τη μορφή διαλόγου. 

Ο ερευνητής κατέγραφε τις απόψεις και την εμπειρία των μαθητών σχετικά με τη 

διδακτική παρέμβαση.  

 Οι μαθητές επισήμαναν ότι το μάθημα της Ανάλυσης με τη χρήση του 

λογισμικού, έγινε πιο ενδιαφέρον, πιο διασκεδαστικό, αποτελεσματικό, βοήθησε τους 

μαθητές να κατανοήσουν τις διδασκόμενες έννοιες στο μισό χρόνο και όλοι οι μαθητές 

συμφώνησαν ότι η προσέγγιση της διδασκαλίας ήταν πιο κοντά στις επιθυμίες και τα 

ενδιαφέροντα τους. Οι έννοιες τους φάνηκαν πιο προσιτές και ελκυστικές, και αυτό 

φάνηκε ακόμη και από το ότι ενισχύθηκε σημαντικά το ενδιαφέρον των μαθητών, που 

δεν ασχολούνταν γενικά με τα μαθηματικά στα πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας. 

 Σαν τελευταία πειραματική παρέμβαση, σε ένα  τμήμα της Γ’ Λυκείου  στο 2ο 

Γελ Μίκρας στο μάθημα Μαθηματικά και στατιστική, η διδασκαλία ξεκίνησε με τη 

δασκαλοκεντρική μέθοδο των διαλέξεων. Ο ερευνητής σημείωσε με την μέθοδο της 

παρατήρησης μια οικειοθελή συμμετοχή στο μάθημα 20-20%. Κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε Η/Υ και προτζέκτορας. Με την βοήθεια του βοηθητικού 

εργαλείου, η συμμετοχή στο μάθημα αυξήθηκε στο 37% για να καταλήξει στο 54%, 

στο τέλος του μαθήματος. Η παραπάνω διδακτική παρέμβαση αποτελεί μια δυνατή 

απόδειξη για τη διευκόλυνση της Διδακτικής Μετάπλασης με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας. 
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Κεφάλαιο 8ο  

 

Συμπεράσματα 

 

8.1.Εισαγωγή 

 Ερμηνεύοντας όλα όσα γραφτήκαν στην παρούσα ερευνητική εργασία, είναι 

εύκολο να αντιληφθεί κάποιος ότι τους ψηφιακούς αυτόχθονες διδάσκουν οι ψηφιακοί 

μετανάστες. Μέσα στα εκπαιδευτικά συστήματα διαφαίνεται η γνωστική 

διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, σε ποιοτικό και ποσοτικό 

επίπεδο. Μέσα στη σχολική πρακτική πλέον δεν υπάρχει μόνο ο εγγραμματισμός, αλλά 

ένας ακόμη, ο ψηφιακός εγγραμματισμός (Baynham, 2002). Μετά από έρευνες που 
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έχουν πραγματοποιηθεί, από πολλά πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι σε σχέση με τον ψηφιακό εγγραμματισμό, η γνωστική υπεροχή δεν 

ανήκει πάντα στον εκπαιδευτικό. Δηλαδή, μπορεί ο μαθητής να έχει περισσότερες 

γνώσεις από τον εκπαιδευτικό σε θέματα τεχνολογίας. 

 Μια άλλη ανισότητα μεταξύ αναπτυσσόμενου και ανεπτυγμένου κόσμου είναι η 

αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Το 

χάσμα αναφέρεται τόσο στην πρόσβαση στις ΤΠΕ, όσο στην έλλειψη δεξιοτήτων 

χειρισμού των ΤΠΕ. Η ψηφιακή ανισότητα που υπάρχει και στον ανεπτυγμένο κόσμο, 

ιδιαίτερα στις ώριμες ηλικίες, έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό από την πληροφορία 

των ατόμων από 55 ετών και επάνω (Klekun, 2008). Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός 

δημιουργεί στο άτομο κοινωνικές και μορφωτικές διαφοροποιήσεις με άμεση συνέπεια 

στην αυτοπεποίθηση του ατόμου. 

 Στο επίπεδο του σχολείου η χρήση της τεχνολογίας θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται στη μετάδοση της ψηφιακής σοφίας (digital wisdom). Η ψηφιακή 

σοφία εκπορεύεται από την ορθή χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας με στόχο την 

πρόσβαση σε γνωστικά αγαθά που δεν θα ήταν δυνατόν πλέον να αποκτηθούν με τα 

συμβατικά μέσα. Επίσης οδηγεί στη συνετή και κριτική χρήση της τεχνολογίας, 

προκειμένου οι γνωστικές δυνάμεις του ατόμου να ενισχυθούν (Prensky, 2001). Η 

μαθησιακή διαδικασία θα γινόταν πιο ενδιαφέρουσα αν πλαισιωνόταν από το 

κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και χρησιμοποιούσε σε καθημερινή βάση τις 

δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία.  
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8.2.Οφέλη για το μαθητή 

 Οι μαθητές όταν παρακολουθούν μια διδασκαλία με τη βοήθεια των ΤΠΕ, 

μεταφέρονται αυτόματα σε ένα άλλο περιβάλλον. Τα ερεθίσματα που λαμβάνουν είναι 

πολλαπλάσια μέσα σε αυτά τα ψηφιακά περιβάλλοντα. Οι μαθητές βιώνουν νέες 

καταστάσεις και εκπαιδεύονται ψυχοσυναισθηματικά (Jendron J., 2008).  

Ο πειραματισμός και η δυνατότητα της εξερεύνησης μέσω των ΤΠΕ και ο 

χειρισμός των εφαρμογών, αναπτύσσει στους μαθητές τη λεπτή κινητικότητα τους. Η 

δημιουργία διδασκαλίας και έρευνας από τους μαθητές, ενισχύουν τη δημιουργικότητα 

τους, αλλά και τους επιτρέπουν να ακολουθούν οργανωμένα σχέδια. Δίνει τη 

δυνατότητα εκμετάλλευσης της πολυεπίπεδης προσωπικότητας των μαθητών και τους 

επιτρέπει να συνειδητοποιήσουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους (Hsu Y.S & 

Thomas R.A., 2002). 

Από τη θέση του χειριστή ο μαθητής αναλαμβάνει την ευθύνη να συνεργαστεί, 

να εξηγήσει στην ομάδα του και να χρησιμοποιήσει το γνωστικό δυναμικό του. Με 

αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο του μαθητή και βελτιώνεται η 

επικοινωνιακή δεξιότητα του. 

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιμορφωθούν, για να  μπορέσουν να 

προσαρμόσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στις απαιτήσεις της ψηφιακής γενιάς. 

Επίσης, χρειάζεται επιμελής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη ζωή των μαθητών, όπως η 

υπερκινητικότητα, η αδυναμία συγκέντρωσης, η κατάθλιψη, κ.ά. Οι προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, προς όφελος 

των μαθητών, μόνο αν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. 
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8.3.Οι εκπαιδευτικοί 

 Από την έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής 

εργασίας, σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τις εφαρμογές τους, προέκυψε ότι δεν συσχετίζονται. Δηλαδή, οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών, δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη χρησιμοποίηση τους στην 

τάξη.  

 Αυτό δεν αποτελεί παράδοξο, αν σκεφτούμε ότι έχει αρχίσει η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία συνεισφέρει θετικά στην επίδοση 

του εκπαιδευτικού τους έργου. Ακόμη και αν δεν τους αρέσει η χρήση ΤΠΕ, πρέπει να 

αποδείξουν έμπρακτα ότι κάνουν χρήση της τεχνολογίας στα πλαίσια της διδασκαλίας 

τους.  

 Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, πρέπει να πραγματοποιείται για το όφελος 

των μαθητών, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της εμπλοκής τους με τη μάθηση. Επίσης 

και για τη θετική αξιολόγηση του διδακτικού έργου που όποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο 

αποτελεί παράπλευρο όφελος και είναι ευπρόσδεκτο. 

 

8.4.Οι σχολικοί σύμβουλοι 

 Η σημασία του σχολικού συμβούλου είναι πολύπλευρη και πρισματικά 

πολυδιάστατη. Δεν είναι μόνο η καθημερινή φροντίδα και υποχρέωση για την  

επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, για την υποστήριξη 

τους στις συνεχόμενες διδακτικές τους ανάγκες, την ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό 

τη βελτίωση της διδασκαλίας, αλλά και ταυτόχρονα πρέπει να αποτελούν έμπνευση για 

χρήση νέων τεχνολογιών στην τάξη. Και όλα αυτά σύμφωνα με τις επιταγές της 
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σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας (Πυργιωτάκης, 

2011). 

 Όταν οι σχολικοί σύμβουλοι διαπιστώσουν αδυναμία άσκησης εκπαιδευτικού 

έργου σε κάποιον εκπαιδευτικό, θα πρέπει να εισηγούνται την επιμόρφωση του με τη 

σύνταξη έκθεσης προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ο σκοπός της 

επιμόρφωσης είναι να επιτευχθεί βελτίωση στο εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών 

(Ματσαγγούρας, 2006). Συνεπώς ο σχολικός σύμβουλος πρέπει να  ενθαρρύνει την 

εφαρμογή πιο αποτελεσματικών καινοτομιών  διδασκαλίας, καθώς  και τη χρήση των 

ΤΠΕ.  

8.5.Προτάσεις 

 Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ σε μαθήματα 

που παραδοσιακά διδάσκονταν με την παραδοσιακή μορφή, έχει θετικό αντίκτυπο στη 

συμμετοχή των μαθητών και μεγαλύτερη εμπλοκή με το μορφωτικό αγαθό. Η διακοπή 

της χρήσης των ΤΠΕ σε μαθήματα που ήδη χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ, έχει ως 

αποτέλεσμα το μαρασμό του ενδιαφέροντος των μαθητών. Αν και η τεχνολογία έχει 

εισαχθεί σε σχεδόν κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, ακόμη συζητάμε για τη 

αναγκαιότητα χρησιμοποίησης της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι 

τα κίνητρα πίσω από τη χρήση της τεχνολογίας διαφέρουν από τις παραδοσιακές 

μεθόδους, είναι απολύτως αποδεκτό ότι οι ΤΠΕ ενισχύουν τη πορεία των μαθητών στη 

απόκτηση γνώσεων. 

 Στην ελληνική σχολική πραγματικότητα πολλά από τα σχολικά κτίρια υπάρχουν 

από τη δεκαετία του 1980. Το Α.Π. είναι ελαφρώς διαφοροποιημένο, οι μαθητές 

ανήκουν στη ψηφιακή γενιά και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι ψηφιακοί 
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μετανάστες. Σε ένα τέτοιο μείγμα, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να κρατήσουν αμείωτο 

το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μορφωτικά αγαθά. 

 Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων, η τεχνολογική 

αναβάθμιση των σχολικών αιθουσών και η αναπροσαρμογή του Α.Π. και των σχολικών 

βιβλίων για την προσαρμογή τους στις σύγχρονες συνθήκες. Το έλλειμμα παροχής 

σύγχρονων γνώσεων, θα μεταφερθεί στην εξωσχολική εκπαιδευτική αγορά και θα 

οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανισότητα τον μαθητικό πληθυσμό. Συνοψίζοντας όλα τα 

παραπάνω προκύπτουν οι εξής προτάσεις: 

 Ηλεκτρονική για άμεση επικοινωνία όλων των υπηρεσιών και παραγόντων που 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Ορισμός υποχρεωτικής ύλης για κάθε μάθημα με αναλυτικά προγράμματα που 

θα περιέχουν οπωσδήποτε οδηγίες για διδασκαλία με την βοήθεια ΤΠΕ. 

 Επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών κάθε χρόνο στην έναρξη στης 

σχολικής χρονιάς, διάρκειας πέντε ημερών σε θέματα όπως αποτελεσματική 

διδασκαλία, σχέσεις μαθητή εκπαιδευτικού, χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία ανά 

ειδικότητα. Και ποιο μακροχρόνιας κατάρτισης και επιμόρφωσης κάθε τέσσερα 

ή πέντε χρόνια από όπου θα λαμβάνεται και πιστοποίηση. 

 Έμφαση στην χρήση της νέας τεχνολογίας μέσα στην τάξη που θα προάγει την 

κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών. 

 Ένα ανά τετράμηνο υποχρεωτικό και ολοκληρωμένο Project για ομάδα 

μαθημάτων προάγοντας την διαθεματικότητα και σαφέστατα η χρήση η/υ θα 

είναι αναγκαία. 

 Ενίσχυση των σχολικών μονάδων με την απαιτούμενη τεχνολογία και Internet 

ώστε να μπορεί να γίνει η χρήση της σε καθημερινή βάση. 
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 Σταδιακή χρήση μέσα στην σχολική τάξη ηλεκτρονικών συσκευών όπως tablets, 

notebooks και laptops από την μεριά των μαθητών, που θα είναι συνδεδεμένα 

μεταξύ τους και με τον υπολογιστή του εκάστοτε εκπαιδευτικού, ώστε να 

μπορεί ο ίδιος να εποπτεύει και να καθοδηγεί τους μαθητές μέσω κατάλληλων 

εκπαιδευτικών λογισμικών. 

 

8.6.Συμπερασματικά 

 Τα κοινωνικά δίκτυα, τα άμεσα μηνύματα, η ηλεκτρονική αλληλογραφία 

αποτελούν τους συγχρόνους τρόπους επικοινωνίας, όμως στερούνται την άμεση 

ανθρώπινη επαφή και συχνά ενισχύουν το αίσθημα απομόνωσης των ατόμων. Η 

τεχνολογική επανάσταση έχει συμβάλλει στην έξαρση του άγχους και γενικευμένων 

διαταραχών, όπως οι κρίσεις πανικού, η δημιουργία διάφορων μορφών μανίας, κ.α. Στη 

σχολική πραγματικότητα η διάσπαση της προσοχής επηρεάζει τη συμπεριφορά και την 

απόδοση των μαθητών μέσα στη τάξη και οι εκπαιδευτικοί πρέπει πλέον να τη 

λαμβάνουν υπόψη.  

Πριν από μερικά χρόνια υποστηριζόταν ότι ο αναλφάβητος του μέλλοντος θα 

είναι αυτός που δεν μπορεί να χειριστεί τον Η/Υ. στις ημέρες μας αποτελεί αλήθεια. Οι 

άνθρωποι που δε χειρίζονται Η/Υ και δε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι 

αποκλεισμένοι από την πληροφορία, το οποίο έχει αντίκτυπο στην οικονομική και 

κοινωνική πτυχή της ζωής τους.  

Στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης, η ηλεκτρονική μάθηση θριαμβεύει. Οι 

ενήλικοι μαθητές χρησιμοποιούν πλατφόρμες ή άλλες εφαρμογές εκπαιδευτικών 
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προγραμμάτων για να κατακτήσουν ή να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Η εποχή 

μας χαρακτηρίζεται ως η εποχή που η ασύγχρονη μάθηση μεσουρανεί. Ποτέ στην 

ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπήρχε τόσο μεγάλη πρόσβαση σε τόση μεγάλη 

ποσότητα γνώσης. 

Η ψηφιακή επανάσταση άλλαξε τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία 

σκέφτεται η ψηφιακή γενιά. Κάτι το οποίο η φύση χρειάζεται χιλιάδες χρόνια, το 

διαδίκτυο το πέτυχε σε μόλις 28 χρόνια παρουσίας. Όμως είναι θετικός ή αρνητικός 

αυτός ο μετασχηματισμός; Άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι η ψηφιακή γενιά είναι οι 

πιο έξυπνοι Homo Sapiens, και άλλοι ότι η ψηφιακή γενιά αποτελεί ένα πισωγύρισμα 

στην εξέλιξη του γνωστικού δυναμικού της ανθρωπότητας.  

Στη σχολική πρακτική η Πληροφορική κατακτά μεγαλύτερο χρόνο στο σχολικό 

πρόγραμμα. Οι μαθητές επιβάλλεται να μάθουν να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες. Οι 

φιλικές προς τον μαθητή συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας και η ερευνητική μάθηση, 

αποτελούν την απάντηση του σχολείου στη νέα εποχή. Ας μην ξεχνάμε ότι στη 

σημερινή εποχή δεν εκπαιδεύει μόνο το σχολείο, αλλά και τα ψηφιακά μέσα 

ενημέρωσης. 

Ο ρόλος του σχολείου δεν περιορίζεται στην παροχή γνώσεων, αλλά και στην 

καλλιέργεια αξιών και αντιλήψεων. Οι μαθητές έχοντας πρόσβαση σε έναν τεράστιο 

όγκο πληροφοριών, συχνά αντίθετων μεταξύ τους, συνήθως μπερδεύονται. Η φράση 

«ότι υπάρχει στο διαδίκτυο δεν είναι απαραίτητα αλήθεια», περικλείει όλο το νόημα. Ο 

ρόλος του σχολείου σαν παιδαγωγικού θεσμού θα πρέπει να είναι η δημιουργία και η 
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ανάπτυξη ενός γνωστικού φίλτρου στους μαθητές. Η λειτουργία του γνωστικού φίλτρου 

θα επιτρέπει την κριτική θεώρηση των εισερχόμενων πληροφοριών. 

Αυτή ακριβώς θα είναι η πρόκληση για τον σχολικό θεσμό τον 21ο αιώνα, η 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Η κριτική σκέψη είναι μια ανώτερη γνωστική 

δεξιότητα, που απαιτεί κόπο από την πλευρά του μαθητή γιατί τον αναγκάζει να 

αναλύει και να διεξάγει συμπεράσματα κριτικά. Για τους αυριανούς πολίτες αυτή η 

δεξιότητα συνιστά την ύψιστη αναγκαιότητα.  

Μια άλλη πρόκληση για το αυριανό σχολείο θα είναι να πείσει τους μαθητές ότι 

η καταβολή προσπάθειας και κόπου είναι ωφέλιμη. Το μήνυμα της εποχής είναι η 

απαξίωση της προσπάθειας και η επιδίωξη της άμεσης επιβράβευσης. Πρέπει να 

κατανοήσει η ψηφιακή γενιά ότι όλα τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας προήλθαν από 

τη καταβολή προσπαθειών και κόπου. Ακόμη και η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί τη 

συντονισμένη προσπάθεια πολλών επιστημόνων. Από το 1969 που ξεκίνησε σαν 

APRANET και είχε συνδεδεμένους τέσσερις κόμβους κατέληξε το 1991 με τη 

δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού από τον Tim Berners Lee.  

Συνοψίζοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ένα βασικό αποτέλεσμα  της νέας 

τεχνολογίας στους μαθητές είναι ότι δημιουργεί την επιθυμία για μάθηση και αυτό 

γιατί  βοηθάει :  

 Στις πολλαπλές αναπαραστάσεις  

 Στις Ερευνητικές δραστηριότητες  

 Στις βιωματικές δράσεις  

 Στην κινητοποίηση των μαθητών 
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 Στην καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων  

Η στροφή που γίνετε από το 2007 σε πιο μαθητοκεντρικά μοντέλα έχει ως στόχο η 

μάθηση να γίνει εμπειρία. Η διαδραστική τεχνολογία έχει ως βασική απαίτηση οι νέες 

διδακτικές μεθοδολογίες να έχουν ως βασικό σκοπό τον μαθητή και την συνεργασία. 

Η καταβολή κόπου και προσπάθειας είναι επίπονη για όλα τα ανθρώπινα 

πλάσματα και δεν αποτελεί μια ευχάριστη διαδικασία. Μέσω των προσπαθειών μας 

όμως αποτυγχάνουμε, παίρνουμε πολύτιμα μαθήματα και μέσω της 

επαναλαμβανόμενης προσπάθειας επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. Αν το ανθρώπινο 

είδος δεν πειραματιζόταν και οι αποτυχίες το αποθάρρυναν, ακόμη και σήμερα η 

ανθρωπότητα θα βρισκόταν  στο σημείο του τροφοσυλλέκτη. 

 

8.7 Ένα σχολείο του μέλλοντος σήμερα 

 Στη Silicon Valley των ΗΠΑ, ιδρύθηκε το 

AltSchool. Το AltSchool είναι το μοναδικό 

σχολείο που χρησιμοποιεί προσαρμοσμένα 

λογισμικά, για την παροχή εξατομικευμένης 

μάθησης  σε κάθε μαθητή. Οι μαθητές λαμβάνουν 

μια λίστα από 25 εργασίες κάθε εβδομάδα. Με τη 

χρήση του  Google Chromebook, η λίστα περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, 

που ονομάζονται κάρτες. Η βασική ιδέα πίσω από αυτήν την πρακτική είναι ότι ο 

μαθητής αναπτύσσεται και μαθαίνει με ευχάριστο τρόπο. Υπάρχει η δυνατότητα ο 

μαθητής να παίξει κάποιο εκπαιδευτικό παιχνίδι ή να παρακολουθήσει κάποιο βίντεο. 
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 Η διαφορά του συγκεκριμένου σχολείου από τα παραδοσιακά, είναι ότι στις 

τάξεις του υπάρχουν παιδιά όλων των ηλικιών. Στο εσωτερικό του σχολείου υπάρχουν 

κάμερες που καταγράφουν τη σχολική ημέρα. Η καταγραφή της σχολικής 

δραστηριότητας βοηθά τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών, να εξετάζουν την πρόοδο τους και να αποφεύγονται άσχημες συμπεριφορές, 

όπως υποστηρίζει η διεύθυνση του σχολείου στην επίσημη ιστοσελίδα του. Το 

εγχείρημα του AltSchool προήλθε από τον Max Ventila που είναι πρώην στέλεχος της 

Google και έψαχνε κατάλληλο δημοτικό σχολείο για την κόρη του. Η δημιουργία του 

σχολείου στοίχισε 133 εκατομμύρια USD και ο ιδρυτής του Facebook Mark Zuckerberg 

είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε αυτό. 

 

 Για τη χρονιά 2016-17 το σχολείο δέχθηκε 400 μαθητές και τα δίδακτρα για 

κάθε έτος καθορίζονται στο ποσό των 25.000 USD. Και όπως είναι αντιληπτό  οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτόν τον εκπαιδευτικό οργανισμό, είναι αυξημένων 

προσόντων.  

 Ωστόσο, το AltSchool έχει και τους επικριτές του. Ένας από αυτούς ο Larry 

Cuban που είναι καθηγητής Ιστορίας στο πανεπιστήμιο του Stanford υποστηρίζει  ότι 

«Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κύκλο, δεν είναι κάτι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό. Έχουν 

υπάρξει πολλές προηγούμενες προσπάθειες ώστε τα ιδιωτικά σχολεία να μετατραπούν σε δημόσια. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8                                       Συμπεράσματα 

 

 

 

177 

Από όσο ξέρω, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμα» (Fortune Magazine, Lasinsky A. 

7/3/2016). 
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Παράρτημα 

Α) Ερωτηματολόγιο για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 
 

Προσωπικές Πληροφορίες 
 

1.1. Φύλο:  Άνδρας Γυναίκα    

1.2 Ηλικία: Έως 30 ετών 31-40 ετών 41-50ετών    51 και άνω  

1.3 Χρόνια διδακτικής εμπειρίας: Έως 5 έτη 6-10 έτη 11-15 έτη Άνω των 15 ετών 

1.4 Έχετε παρακολουθήσει την επιμόρφωση Α΄ Επιπέδου για τις ΤΠΕ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

1.5 Έχετε παρακολουθήσει την επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου για τις ΤΠΕ; ΝΑΙ ΟΧΙ 
    

Χρήση ΤΠΕ  στη διδασκαλία 

    

2.1 Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στη διδασκαλία σας;    

 ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΟΧΙ, παρακαλώ προχωρήστε στην Ενότητα 3.  
 

 

2.2  

 

2.3 Συμπληρώστε με ένα απλό τικ ένα από τα παρακάτω μία φορά σε κάθε μία από τις δύο στήλες  

Έχετε προσπαθήσει να εφαρμόσετε 

στην τάξη κάποια μορφή  διδακτικής 

τροποποίησης; 

Χωρίς χρήση ΤΠΕ Με χρήση ΤΠΕ 

Λόγοι εφαρμογής Ν Ν 

Προγραμματισμένη δράση μέσα 

στην τάξη 

  

Έλλειψη ασκήσεων στο βιβλίο   

Οι μαθητές έδειχναν αδιάφοροι   

Παραβατικότητα μέσα στην τάξη   

Άλλοι λόγοι   

Σύνολο    

2.4 Συμπληρώστε με ένα τικ  ένα από τα παρακάτω  

 

Γνωρίζετε την έννοια 

διδακτική μετάπλαση 
Μέχρι 12 έτη 

Από 13 μέχρι 25 

έτη 
Πάνω από 25 έτη 
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Υποθέστε ότι θα θέλετε να χρησιμοποιήσετε την 

τεχνολογία κατά την διάρκεια του μαθήματος και  

τελικά δεν το πράξατε  
  

Με χρήση ΤΠΕ 

Λόγοι της μη εφαρμογής Ν 

Ανεπάρκεια γνωστικού αντικειμένου στα ΤΠΕ  

Ελλιπής τεχνολογία μέσα στην τάξη  

Δύσκολη η χρήση της   

Οι μαθητές έδειχναν αδιάφοροι  

Άλλοι λόγοι  

Σύνολο   

 

 

2.5 Πόσο καιρό χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στη διδασκαλία σας; (π.χ. 4 έτη) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2.6  Παρακαλώ να προσδιορίσετε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στη διδασκαλία σας. Κυκλώστε 
τον αριθμό που σας αντιπροσωπεύει. 

 

 

 

 

 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

υπολογιστές για 

προσωπικούς 

σκοπούς ; 

Ποτέ   
 

Περίπου  

μια ώρα 

το μήνα  
 

Περίπου 

μια ώρα 

την 

εβδομάδα  
 

Αρκετές 

ώρες την 

εβδομάδα  
 

Περισσότερο  

από μια ώρα  

την  ημέρα  
 

Εφαρμογές 

γραφείου (π.χ. 

Word, Excel, 

Power Point)  

1 2 3 4 5 

Λογισμικό 

επεξεργασίας 

γραφικών και 

ζωγραφικής/ήχου  

1 2 3 4 5 

Κοινωνική 

δικτύωση  
1 2 3 4 5 

Διαδίκτυο 

(Μηχανές 

αναζήτησης)  

1 2 3 4 5 

Ψηφιακά/online 

Παιχνίδια  
1 2 3 4 5 

Skype  1 2 3 4 5 

Youtube  1 2 3 4 5 

Blogs, Wiki  1 2 3 4 5 

Διαδραστικό 

πίνακα  
1 2 3 4 5 

Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε): 
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Λόγοι μη χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία 

 
 
Από τους παρακάτω παράγοντες, παρακαλώ δηλώστε το βαθμό που σας εμποδίζει να χρησιμοποιήσετε 
ΤΠΕ στη διδασκαλία σας. Κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

 

Πόσο σας δυσκολεύουν οι ακόλουθοι παράγοντες να χρησιμοποιήσετε ΤΠΕ στη διδασκαλία σας: 

 Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

1. Ανεπαρκής αριθμός   

διαθέσιμων   

υπολογιστών 

και περιφερειακών  

1 2 3 4 5 

2. Έλλειψη επαρκούς 
τεχνικής υποστήριξης 
για τη λειτουργία και 

συντήρηση των 

υπολογιστών 

1 2 3 4 5 

3. Λόγο άγχους      

3. Έλλειψη αρκετού 

διαθέσιμου 

εκπαιδευτικού 

λογισμικού 

1 2 3 4 5 

4. Έλλειψη 
ενδιαφέροντος / 
προθυμίας του 

σχολείου για τη χρήση 

υπολογιστών 

1 2 3 4 5 

 

Πόσο σας δυσκολεύουν οι ακόλουθοι παράγοντες να χρησιμοποιήσετε ΤΠΕ στη διδασκαλία σας: 

 Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

5. Δικές μου ελλιπείς 

γνώσεις/δεξιότητες στη 

χρήση υπολογιστών για 

διδακτικούς σκοπούς 

(άγχος) 

1 2 3 4 5 

6. Έλλειψη επαρκούς  

χώρου για την σωστή 

τοποθέτηση υπολογιστών 

1 2 3 4 5 

7.Προβλήματα  στον 

προγραμματισμό 

επαρκούς χρόνου για 

υπολογιστές σε 

διαφορετικές τάξεις  στη 

συγκεκριμένη τάξη  

1 2 3 4 5 

8.Ανεπαρκείς ευκαιρίες 

επιμόρφωσής μου  
1 2 3 4 5 

9.Έλλειψη επαρκούς 

χρόνου για τη 

προετοιμασία και 

διεξαγωγή των 

μαθημάτων μου με χρήση 

υπολογιστών  

1 2 3 4 5 

10.  Μη σύνδεση στο 

διαδίκτυο ή προβλήματα 

σύνδεσης με το διαδίκτυο  

1 2 3 4 5 
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Οι στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ 

 

 

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία είναι για μένα (Αξιολογήστε κάθε γραμμή 
επιλέγοντας από το 1 έως το 7): 
Κακή 1 2 3 4 5 6 7 Καλή 

Ανώφελη 1 2 3 4 5 6 7 Χρήσιμη 

Αδιάφορη 1 2 3 4 5 6 7 Ενδιαφέρουσα 

Δύσκολη 1 2 3 4 5 6 7 Εύκολη 

Χρονοβόρα 1 2 3 4 5 6 7 Μέσο 

εξοικονόμησης 

χρόνου 

Κουραστική 1 2 3 4 5 6 7 Ξεκούραστη 

Επικίνδυνη 1 2 3 4 5 6 7 Ασφαλής 

 

 

 

 

 

Υπάρχει σχέση ανάμεσα 

στις στην χρήση των νέων 

τεχνολογιών από τους 

εκπαιδευτικούς  και του 

άγχους τους ως προς την 

χρήση αυτών στο πλαίσιο 

της διδασκαλίας τους; 

Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 

Υπάρχει σχέση ανάμεσα 

στις δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών στα ΤΠΕ 

και στην ευκολία χρήσης 

τους στην διδασκαλία; 

1 2 3 4 5 

Υπάρχουν διαφορές στις 

απόψεις  των 

εκπαιδευτικών, αποδεκτές 

ή μη αποδεκτές ως προς 

την  χρήση των νέων 

τεχνολογιών, μεταξύ 

αυτών που 

επιμορφώθηκαν και 

αυτών που δεν 

επιμορφώθηκαν; 

1 2 3 4 5 
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Μελλοντική επιμόρφωση στις ΤΠΕ 
 

Παρακαλώ δηλώστε κατά πόσο συμφωνείτε να επιμορφωθείτε στο μέλλον σε διάφορα θέματα.  

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ είμαι 

ουδέτερος 

συμφωνώ συμφωνώ 
απόλυτα 

Προχωρημένες δεξιότητες 

σε υπολογιστές 
1 2 3 4 5 

Ιδέες για τη χρήση των 

υπολογιστών στην 

τάξη 

1 2 3 4 5 

Ασφάλεια στο διαδίκτυο 1 2 3 4 5 

Διασυνδέσεις διαμέσου ΤΠΕ 

με άλλους 
συναδέλφους και σχολεία 

μέσα από 

προγράμματα (π.χ. Comenius) 

1 2 3 4 5 

Πληροφορίες για το διαθέσιμο 

εκπαιδευτικό λογισμικό, 

κριτήρια αξιολόγησής του και 

παραδείγματα αξιοποίησής 

του στην τάξη 

1 2 3 4 5 

Χρήση και 
διαθεσιμότητα 
ελεύθερων/ανοικτών 
λογισμικών 

1 2 3 4 5 

Χρήση εργαλείων Web 2 
(πχ. wikis, blogs, 
Youtube,κ.ά) 

1 2 3 4 5 

Αξιοποίηση του 
διαδραστικού πίνακα στη 
διδασκαλία μου 

1 2 3 4 5 

Άλλο  

(Παρακαλώ προσδιορίστε)  
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Β) Το εκπαιδευτικό λογισμικό και οι διδακτικές του χρήσεις 

 

 

Σενάριο Διδασκαλίας 

 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

 
 

Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

Ανάλυση Γ’ Λυκείου 

 

 

Θέμα  

Στο σενάριο αυτό οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν το εμβαδόν που ορίζεται από 

τις ευθείες x=α, x=β , f(x) και τον άξονα x’x.  

Συγκεκριμένα εμπλέκονται σε διερευνήσεις, παρατηρήσεις, έκφρασεις και αλγεβρικές 

διαπραγμάτευσεις με την βοήθεια των μεταβολέων οι οποίες ορίζουν την συνάρτηση 

και τις ευθείες. 

 

Βασική ιδέα 
Η έννοια του εμβαδού είναι γνωστή στους μαθητές από πολύ μικρή ηλικία, ξέρουν να 

βρίσκουν εμβαδά χωρίων γνωστών σχημάτων, με την βοήθεια των τύπων της 

γεωμετρίας. 

Εδώ θα δούνε πως υπολογίζεται ένα εμβαδό με την βοήθεια του ολοκληρώματος που 

έμαθαν στην προηγούμενη ενότητα. 

Θα δούνε πρώτα τον υπολογισμό με ολοκλήρωμα από τα βασικά σχήματα στα οποία 

είναι εξοικειωμένοι, και μετά θα γενικεύσουν σε μη γνωστά καμπυλόγραμμα σχήματα.  

 

Σκεπτικό της δραστηριότητας 

Σε σχέση με την παραδοσιακή διαδικασία μάθησης, οι μαθητές διερευνούν την γραφική 

παράσταση της συνάρτησης, πράγμα πολύ σπουδαίο για την κατανόνηση του εμβαδού 

ενός χωρίου που περικλείεται από συναρτησεις. 

Η έννοια του ολοκληρώµατος, όπως διδάσκεται σήµερα στο Λύκειο, έχει δυο πλευρές. 

Αφενός εµφανίζεται ως µια συνάρτηση αρχική µιας δοθείσας και αφετέρου ως εµβαδόν 

του χωρίου που ορίζεται από δοθείσα συνάρτηση, τον άξονα χχ' και τις ευθείες χ=α και 

χ=β.  

Αλλά για τους µαθητές οι δυο αυτές έννοιες, της αρχικής συνάρτησης και του εµβαδού 

δεν συνδέονται µε σαφή και κατανοητό τρόπο.  

Η προσπάθεια του βιβλίου να συνδέσει αυτά 2 µέσω ενός θεωρήµατος, που µάλιστα 

εισάγεται χωρίς αιτιολόγηση και απόδειξη, απαιτεί από τους µαθητές να έχουν 

κατανοήσει σε βάθος τις δυο έννοιες που συνιστούν το ολοκλήρωµα - εµβαδόν χωρίου 

και αρχική συνάρτηση - αλλά και να τις συνδέσουν µεταξύ τους. Το αποτέλεσµα της 
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δυσκολίας αυτής είναι οι µαθητές που διδάσκονται µε αυτόν τον τρόπο τις παραπάνω 

έννοιες να καταφεύγουν στην παπαγαλία µεθόδων που τις εφαρµόζουν χωρίς να τις 

κατανοούν πλήρως. Με το προτεινόµενο σενάριο, οι µαθητές µπορούν να συνδέσουν 

αυτές τις δυο έννοιες µε ένα απτό και δυναµικά χειριζόµενο από τους ίδιους τρόπο.  

 

Καλούνται:  

 Να ορίσουν το χωρίο, του οποίου θέλουν να µετρήσουν το εµβαδόν, και να το 

µετρήσουν µέσω της διαδικασίας εξάντλησης.  

 Να βρουν τη συνάρτηση στην οποία ανήκει το σηµείο που έχει τετµηµένη το δεξί 

άκρο του χωρίου και τεταγµένη το εµβαδόν. Με την παραπάνω διαδικασία, οι 

µαθητές θα µάθουν ότι το σηµείο που ορίζεται από τις δυο συντεταγµένες ανήκει 

στην αρχική της δοθείσας συνάρτησης. 

 

Καινοτομίες 

Οι μαθητές μελετούν την καμπύλη συνάρτησης και τον εμβαδόν που περιέχεται από μια 

ή περισσότερες συναρτήσεις με τον άξονα όχι μόνο με τον απλό αλγεβρικό λογισμό 

αλλά και μέσω της μαθηματικής εφαρμογής Geogebra. Οι γραφικές παραστάσεις είναι 

δυναμικές και μπορούν εύκολα να αλλάξουν ενώ τα εμβαδά υπολογίζονται με το 

πάτημα ενός κουμπιού. 

 

Προστιθέμενη αξία 

Σε σχέση με την παραδοσιακή διαδικασία μάθησης, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 

διαδικασίες διεξαγωγής πειραμάτων, όπως η παρατήρηση και η μεθοδική καταγραφή 

των δεδομένων, η διατύπωση υποθέσεων, ο έλεγχος για η επιβεβαίωση τους και η 

εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων, συνεργάζονται μεταξύ τους, συνδιαλέγονται και 

επιχειρηματολογούν για τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους. 

 

Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα:  

Σύνδεση των εννοιών της γραφικής παράστασης, του σημείου τομής και της σχετικής 

θέσης δύο ή περισσότερων καμπύλων και διαφοπά των εννοιών ορισμένο-αόριστο 

ολοκλήρωμα. 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Προτείνεται μία εποικοδομητική διαδικασία κατασκευής της γνώσης στο πλαίσιο της 

ομάδας και της σχολικής τάξης. 
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Πλαίσιο εφαρμογής 

 Σε ποιους απευθύνεται:  Στην Γ΄ Λυκείου 

 Χρόνος υλοποίησης:  3 διδακτικές ώρες 

 Χώρος υλοποίησης:   Στο εργαστήριο υπολογιστών 

 Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: 

α) Ως προς το Λογισμικό 

Να γνωρίζουν το Λογισμικό, να μπορούν να δημιουργήσουν παραμέτρους, 

γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων, σημεία τομής και να μεταβάλλουν 

δυναμικά τις συναρτήσεις από τις παραμέτρους. 

β) Ως προς τα Μαθηματικά 

Να γνωρίζουν τις ιδιότητες των ολοκληρωμάτων και να μπορούν να υπολογίζουν 

ολοκληρώματα. 

 

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία 

Φύλλο εργασίας και τετράδιο σημειώσεων. 

 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης  
Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες και καθοδηγούμενοι από φύλλο εργασίας, 

καλούνται να κατασκευάσουν και να εξερευνήσουν συγκεκριμένα σχήματα και να 

απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Επομένως η διερεύνηση αυτή θα γίνει 

συνεργατικά. Για να υπάρχει κοινός στόχος και καλή συνεργασία οι μαθητές καλούνται 

να συμπληρώσουν ένα κοινό φύλλο εργασίας που περιέχει ερωτήσεις σχετικές µε το 

θέµα.  

Φυσικά το φύλλο εργασίας αυτό θα πρέπει να αφήνει μια αρκετά μεγάλη ελευθερία 

στους μαθητές ώστε να 5 θέτουν τα δικά τους ερωτήματα και να απαντούν σ' αυτά. Στη 

διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ελέγχει τα 

συμπεράσματα των μαθητών, να συνεργάζεται μαζί τους, να τους καθοδηγεί ώστε να 

αντιλαμβάνονται καλύτερα τα αποτελέσματά τους και να τους ενθαρρύνει να 

συνεχίσουν την διερεύνηση. 

Ο ρόλος των μαθητών αλλάζει μιας και δεν είναι παθητικοί αποδέκτες όπως στην 

παραδοσιακή τάξη αλλά διερευνούν, διαπραγματεύονται, πειραματίζονται, 

διατυπώνουν εικασίες και συνεργάζονται. 

Ο διδάσκων επισκέπτεται τις ομάδες των μαθητών απευθύνοντας ερωτήσεις 

παρεμβαίνοντας κατάλληλα ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του σεναρίου. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

196 

Ο διδάσκων δεν είναι αυτός που μεταφέρει τη γνώση αλλά ο διαμεσολαβητής, ο 

καθοδηγητής και ο εμψυχωτής του έργου και της δραστηριοποίησης των μαθητών. 

 

 

Στόχοι της δραστηριότητας 

Γνωστικοί στόχοι 

Ως προς τα Μαθηματικά: 

 Να αποκτήσουν εμπειρίες σχετικές με την έννοια της μέτρησης εμβαδού 

χωρίου με την μέθοδο της προσέγγισης με ορθογώνια, 

 Να αποκτήσουν εμπειρίες σχετικές με τον υπολογισμό του εμβαδού χωρίου με 

ακρίβεια.  

Οι δραστηριότητες αυτές ενδείκνυται να διδάσκονται στο εργαστήριο υπολογιστών, 

και οι μαθητές να εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων με φύλλα εργασίας  

Οι μαθητές θα πρέπει να παρατηρούν , να προβλέπουν, να ελέγχουν και να εκφράζουν 

στην ομάδα τους και στην τάξη : 

 Την μορφή του γραφήματος  

 Την μορφή του σχήματος που δημιουργεί η τιμή του μεταβολέα n 

 Την μεταβολή του πλήθους των ορθογωνίων που ορίζεται από την μεταβολή 

του δείκτη n του μεταβολέα 

Για την αλγεβρική διαπραγμάτευση  

 Να καταγράφουν τις τιμές των xα και xβ 

 Καταγραφούν τις τιμές του εμβαδού που ορίζεται με την δημιουργία των 

ορθογωνίων που χωρίζουν το χωρίο 

 Καταγράφουν την διαφορά των τιμών των πάνω και κάτω εμβαδών τα οποία 

προσεγγίζουν το εμβαδόν του χωρίου. 

Ως προς την τεχνολογία: 

Να έχουν επιτυχώς χρησιμοποιήσει τους δρομείς, την δημιουργία γραφικών 

παραστάσεων, την εύρεση σημείου τομής, καθώς και υπολογισμό εμβαδού, και 

αρχικής. 

 

Σκοποί:  
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες σε συνδυασμό µε τις προβλεπόμενες μεθόδους 

διδακτικής που περιγράφονται παρακάτω έχουν ως σκοπό να παρέχουν στους μαθητές 

τη δυνατότητα από την πλευρά του γνωστικού αντικειμένου:  

 Να κατανοήσουν την έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος και να το 

συνδέσουν µε την έννοια της αρχικής συνάρτησης.  

 Να κατανοήσουν τον τρόπο μέτρησης του χωρίου που ορίζεται από την 

δεδομένη συνάρτηση.  

 Να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο μεταβάλλεται το εμβαδόν καθώς 

μεταβάλλονται τα άκρα ορισμού του χωρίου.  
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 Να κατανοήσουν τον τρόπο συµµεταβολής των δυο μεγεθών - του δεξιού άκρου 

του χωρίου και του εμβαδού και να περιγράψουν αλγεβρικά την συµµεταβολή 

αυτή.  

 

Από παιδαγωγική πλευρά:  

 Να μάθουν να πειραματίζονται µε τις περιεχόμενες μαθηματικές έννοιες 

(εμβαδόν χωρίου, διαίρεση σε ίσα τμήματα, προσέγγιση µέσω του πλήθους 

διαίρεσης, συµµεταβολή, συνάρτηση κτλ.) θέτοντας ερωτήματα και κάνοντας 

διάφορες εικασίες  

 Να τους δοθεί η ευκαιρία να οργανώσουν τα δεδομένα τους από τη διερεύνηση 

ώστε να διευκολυνθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων.  

 Να μάθουν να συνεργάζονται µε τα άλλα µέλη της ομάδας για να συζητήσουν 

τις παρατηρήσεις τους, να οργανώσουν τα συμπεράσματά τους, να διατυπώσουν 

κανόνες, να καταχωρίσουν τα δεδομένα τους, να κατασκευάσουν σχέσεις που 

συνδέουν μεγέθη, να παρουσιάσουν την εργασία τους στις άλλες ομάδες.  

 Να οικοδομήσουν κώδικες επικοινωνίας ώστε να γίνονται αντιληπτοί από τα 

άλλα µέλη της ομάδας, από όλους τους συµµαθητές τους και από τον καθηγητή 

τους. 

 

Η ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων: 

Αναμένεται οι μαθητές να διατυπώσουν κάποιους προβληματισμούς στην προσπάθειά 

τους να μεταφερθούν από τις γνώσεις που απέκτησαν στην συμβατική τάξη στους 

πειραματισμούς που κάνουν στο εργαστήριο. Η αντίδραση των μαθητών μέχρι να 

εξοικειωθούν στη διερεύνηση αναμένεται να είναι όπως και στη συμβατική αίθουσα 

διδασκαλίας. Στην αρχή είναι πιθανό να απευθύνουν ερωτήσεις στον εκπαιδευτικό 

όπως έχουν συνηθίσει όταν εργάζονται με χαρτί-μολύβι. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

τους παροτρύνει να πειραματιστούν να διερευνήσουν και να διατυπώσουν εικασίες. Η 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές είναι:  

Πειράματα με το μικρόκοσμο → Εικασία → Επαλήθευση με μαθηματικό τρόπο  → 

Επαλήθευση με γραφική παράσταση στο μικρόκοσμο. 

 

 

 

Επέκταση της δραστηριότητας: 

Οι μαθητές θα ασχοληθούν με την σχέση ολοκληρώματος και αρχικής συνάρτησης 

όταν αυτό δεν είναι ορισμένο, και με την σχέση ολοκληρώματος και εμβαδό όταν είναι 

ορισμένο. 
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Ανάλυση του σεναρίου 

Ροή εφαρμογής δραστηριοτήτων  

1η φάση:  

Οι μαθητές ανοίγουν το λογισμικό GeoGebra δημιουργούν  τρεις δρομείς ,a, b, ν. 

Τα a,b είναι οι δρομείς για τα όρια ολοκλήρωσης και το ν για τον αριθμό των 

ορθογωνίων. 

Να σχεδιάσουν τις ευθείες µε τις οποίες θα σχεδιάσουν τα άκρα του χωρίου, χ=a και 

x=b  

Να σχεδιάσουν τον µεταβολέα για το πλήθος n των τμημάτων στα οποία θα χωριστεί το 

χωρίο.  

Να κάνουν χρήση των εντολών UpperSum[f, x(A), x(B) και LowerSum[f, x(A), x(B), 

n] προκειμένου να ορίσουν τα τμήματα στα οποία θα χωριστεί το χωρίο.  

Να ορίσουν τον τρόπο και το εύρος µεταβολής των µεταβλητών  a, b και ν.  

Να ορίσουν τις αναγκαίες τιμές των υπόλοιπων παραμέτρων εμφάνισης και μέτρησης 

του μικρόκοσμου. 

Στη συνέχεια οι µαθητές κάνουν πειράματα µε τις τιμές της μεταβλητής n και 

παρατηρούν το εµβαδόν των τµηµάτων στα οποία χωρίζεται το χωρίο. Κάνουν 

εκτιµήσεις και εικασίες για το εµβαδόν του χωρίου. 

 

 
 

κάνουμε διάφορες δοκιμές, και οι μαθητές βγάζουν αντίστοιχα συμπεράσματα. 

Μετά δοκιμάζουμε την συνάρτηση f(x)= x2 , ενώ ταυτόχρονα υπολογίζουμε το ακριβές 

εμβαδό και κάνουμε συγκρίσεις για τις διάφορες τιμές του ν. 
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2η φάση: 

Δίνουμε στους μαθητές εύκολες συναρτήσεις ,που δίνουν ευθείες και εύκολα σχήματα, 

σχήματα που μπορούν να υπολογίσουν το εμβαδό τους με το μολύβι, και τους βασικούς 

τύπους της γεωμετρίας. 

 

Όπως 

 

τρίγωνο  
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Τραπέζιο 

 

 
 

 

3η φάση  

Υπολογίζουμε με το geogebra τα εμβαδά χωρίων από πιο δύσκολες συναρτήσεις 

καταγράφουν οι μαθητές τα αποτελέσματα, και τα υπολογίζουν και στην συνέχεια στο 

χέρι με την βοήθεια των ολοκληρωμάτων. 

 

 
 

 

 

 

Στην φάση αυτή κάνουμε και δοκιμές με περισσότερες συναρτήσεις. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

201 

 
 

Επίσης δοκιμάζουμε την εύρεση εμβαδών μεταξύ συναρτήσεων χωρίς τις ευθείες x= α, 

x=β. 

 

Συνάρτηση f(x)=-x2+3x-2 και τον άξονα x’x 

 
 

 

Ανάμεσα στις συναρτήσεις f(x)=-x2 και g(x)=x2-2 
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4η  φάση  

Αφήνουμε τους μαθητές σε ομάδες να αυτενεργήσουν δίνοντας δικές τους συναρτήσεις 

στο geogebra και ταυτόχρονα να υπολογίζουν τα εμβαδά στο χέρι. 

 

 

5η φάση 

Εδώ θα δώσουμε στους μαθητές να καταλάβουν ότι, ότι έγινε στις παραπάνω φάσεις 

αφορούσε το ορισμένο ολοκλήρωμα. 

Πράγμα τελείως διαφορετικό από το αόριστο 

𝑓(𝑥) = ∫ 𝑥2𝑑𝑥 

 
 

 

𝒇(𝒙) = ∫ 𝒍𝒏𝒙𝒅𝒙 
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Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν  

 

To προτεινόµενο λογισµικό Geogebra επελέγη µε κριτήριο την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις που 

απορρέουν από τα ερευνητικά ευρύτατα. To GeoGebra δίνει τη δυνατότητα στους 

µαθητές: Να επιλέγουν την συνάρτηση της οποίας θα µελετήσουν τον εµβαδόν του 

χωρίου. Να ορίζουν το χωρίου επιλέγοντας τα άκρα του. Να ορίζουν το πλήθος των 

τµηµάτων στα οποία θα χωρίζουν το χωρίου και θα µετρούν το εµβαδόν τους. Θα 

ορίζουν το σηµείο µε συντεταγµένες το ένα άκρο του χωρίου (το δεξιό) και το εµβαδόν 

του χωρίου και να παρατηρούν την καµπύλη στην οποία ανήκει. Να εκφράζουν την 

συνάρτηση στην οποία ανήκει το εν λόγω σηµείο. Επέκταση: Ως προς την επέκταση 

των παραπάνω οι µαθητές µπορούν να µετρήσουν τα εµβαδά διαφόρων χωρίων που 

ορίζονται από διάφορες συναρτήσεις καθώς και εµβαδά που ορίζονται µεταξύ δυο 

συναρτήσεων. 

 

 

Αξιολόγηση µετά την εφαρµογή: 

 

Ως προς τις επιδιώξεις του σεναρίου: 

Ο εκπαιδευτικός ελέγχει κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σεναρίου και εξετάζει 

του λόγους για τους οποίους κάποιοι δεν επιτεύχθηκαν ώστε να παρέµβει ανάλογα στο 

σενάριο.  

 

 

Ως προς τα εργαλεία:  
Ο εκπαιδευτικός ελέγχει την ευκολία µε την οποία οι µαθητές αξιοποίησαν τα εργαλεία 

του προτεινόμενου λογισµικού σε συνδυασµό µε την σαφήνεια των οδηγιών του και 

των περιγραφών των φύλλων εργασίας. Αφού αξιολογήσει τα δεδοµένα του επεµβαίνει 

ανάλογα στο σενάριο για την επόμενη εφαρµογή. Ως προς τη διαδικασία υλοποίησης Ο 

εκπαιδευτικός αξιολογεί τη διαδικασία υλοποίησης του σεναρίου αξιολογώντας τα 

στοιχεία που δεν δούλεψαν καλά και προσαρμόζει το σενάριο.  

 

 

Ως προς την προσαρμογή και επεκτασιμότητα  
Η δυνατότητα επέκτασης του σεναρίου και η ευκολία προσαρμογής σε ένα σχολικό 

περιβάλλον ή στην διδακτική ατζέντα ενός εκπαιδευτικού ή στην κουλτούρα µιας 

σχολικής τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικά. Ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραμέτρους και να 

προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρμόσει το σενάριο πολλές φορές 

και σε διαφορετικές τάξεις ή ανταλλάξει ιδέες µε άλλους συναδέλφους του θα έχει 

δεδοµένα µε τα οποία θα µπορεί να κάνει ουσιαστικές προσαρμογές. 
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Φύλλο εργασίας 1 
 

Να βρεις το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις  και     της 

ευθείας   

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

Να βρεις το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις  και   

  στο[0,2π]  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

Να βρεις το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις   τον    και   

την  ευθεία  x=e. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Να βρεις το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις , 

 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Να βρεις το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις    και  

την ευθεία . 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

2x4)x(f 

2xy 

x)x(f 

x)x(g 

x

xln
)x(f  xx'

4x4x)x(f 2 

.2x4x)x(g 2 

x

1
ln)x(g,xln)x(f 

ex 
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Φύλλο εργασίας 2 
 

Nα βρεις το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την ,την εφαπτομένη 

της στο Α  και τον άξονα x΄x . 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

Να βρεις το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την  και την 

εφαπτομένη της στο Α(1,1) 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

Να βρεις το εμβαδόν που περικλείεται από τις καμπύλες  και τις 

ευθείες   

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

Να βρεις τις αρχικές των συναρτήσεων f(x)=x2+4x+2,  g(x) = 
2

 𝑥
 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

xln)x(f 

)1,(e

3x)x(f 

xln)x(g,xln)x(f 

ex,
e

1
x 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

206 

 

Τα παραπάνω προβλήματα θα επιλυθούν και στο χαρτί και στο geogebra . 

 

 

 

 

 

 

Ως προς το διδακτικό συμβόλαιο 

 

Γενικά το διδακτικό συμβόλαιο δημιουργεί στερεότυπες αντιλήψεις στους µαθητές 

σχετικά µε την επίλυση µαθηµατικών έργων. Πιο συγκεκριμένα οι µαθητές πιστεύουν 

ότι δεν υπάρχουν έργα που δεν µπορούν να λυθούν και άρα λανθασμένα δημιουργούν 

νέους κανονισμούς ή επεκτείνουν και γενικεύουν τους γνωστούς, για να οδηγηθούν σε 

λύση. Σε περίπτωση που δεν καταλήξουν σε µια λύση, µια άλλη µμέθοδος είναι να 

σκεφτούν τι µπορεί να αναµένει ο δάσκαλος και να λύσουν το έργο σύµφωνα µε τις 

προσδοκίες ή τα προαναφερθέντα παραδείγµατά του. Επικρατεί δηλαδή η τάση 

µηχανικής εφαρµογής κανόνων και τύπων που δίνονται από το δάσκαλο, αγνοώντας τη 

φύση του έργου. Έτσι δηµιουργείται µια δυσκολία µεταφοράς των διαδικασιών και 

γνώσεων από µια συνηθισµένη µαθηµατική κατάσταση σε µια ασυνήθιστη. Για 

παράδειγµα θεωρούν ότι ένα πρόβληµα χωρίς γραπτά δεδοµένα δεν µπορεί να λυθεί µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί τότε η απάντησή του δεν θα είναι ακριβής. 

 

Άρα  

μπορεί να υπάρξει ρήξη των όρων του διδακτικού 

συμβολαίου μέσω δοσμένης εικονικής αναπαράστασης 

του προβλήματος. Η επιλογή της συνθήκης αυτής 

γίνεται λόγω της μεγάλης σημασίας που δίδεται στο 

ρόλο που έχουν οι εικόνες στα μαθηματικά..... 
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Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 

 

Υπογραφή:  
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