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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η χρήση τεχνολογικών μέσων στην ελληνική δευτεροβάθ-

μια εκπαίδευση, με έμφαση στις ελλείψεις των καθηγητών και στόχο την παρουσίαση μεθόδων

βελτίωσης του επιμορφωτικού συστήματος των εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία των καθηγητών

υποστηρίζει ότι κάνοντας χρήση τεχνολογικών μέσων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των

μαθηματικών, επιτυγχάνεται η καλύτερη παρουσίαση του μαθήματος, καθώς και η βέλτιστη

κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές.

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες και στην Ελλάδα για την επιμόρφωση των κα-

θηγητών στον τομέα αυτό. Μετά από έρευνα που έγινε απευθυνόμενη σε ΄Ελληνες καθηγητές

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους καθηγητές που χρη-

σιμοποιούν τεχνολογικά μέσα, αντιμετωπίζουν προβλήματα μέσα στη τάξη, ενώ παράλληλα

υπήρχαν αρκετοί που παρότι επιμορφώθηκαν σε αυτόν τον τομέα, συνεχίζουν να αποφεύγουν

τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων μέσα στη τάξη.

Η εισαγωγή τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση συνεπάγεται αλλαγή παιδαγωγικής

στάσης. Οπότε για μία επιτυχημένη επιμόρφωση, πρέπει αρχικά να παρουσιαστούν στους

καθηγητές τα ουσιαστικά οφέλη αυτής της καινοτόμου μορφής διδασκαλίας, καθώς επίσης και

να οργανωθεί η περίοδος των επιμορφωτικών προγραμμάτων, ώστε να είναι πρακτικά εφικτή

η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Διανύουμε πλέον μια εποχή στην οποία η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και κατέχει κύριο

ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Φυσικό είναι λοιπόν να εισχωρήσει και στον τομέα της εκπα-

ίδευσης. Το θέμα της παρούσας μελέτης, επηρεασμένο από αυτό το γεγονός, επικεντρώνεται

στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση αυτών των τεχνολογικών μέσων στη διδα-

σκαλία των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κίνητρο για την εκπόνηση, υπήρξε

η ελλιπής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τη χρήση λογισμικών στην

εκπαίδευση των μαθηματικών.

Η μελέτη μας έχει δύο στόχους. Αρχικά κάνουμε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου

μελετάμε τον τρόπο και το βαθμό που οι μαθηματικοί επιμορφώνονται. Μελετάμε τις ανάγκες

του μαθήματος των μαθηματικών και τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να

βοηθήσουν στη διδασκαλία τους. ΄Ετσι γίνονται σαφή οι δικαιολογίες με τις οποίες έρχονται

αντιμέτωποι οι καθηγητές. Μετέπειτα διερευνούμε τη στάση μέρους καθηγητών του Ηρακλε-

ίου πάνω σε αυτή τη νέα μορφή διδασκαλίας, τη καθημερινή πρακτική τους πάνω σε αυτή και

κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να επιμορφωθούν.

Η βιβλιογραφική έρευνα ξεκινάει από μία ιστορική αναδρομή της πορείας της τεχνολογίας

μέσα στην εκπαίδευση των μαθηματικών, στην Ελλάδα και παγκόσμια. Αναφέρεται ο ρόλος

της, αλλά και τα αίτια που προκαλούν τη συνεχή εξέλιξή της. Αρχικά έχουμε το κλειστού

τύπου εποπτικό υλικό, το οποίο πολύ γρήγορα έδωσε τη θέση του στα λογισμικά. Τα τελευταία

βοηθούν τον εκπαιδευτικό να ξεφύγει από τα αυστηρά όρια του βιβλίου και να ανοιχτεί νέος

δρόμος για τους μαθητές και παράλληλα για τα τεχνολογικά μέσα. Οι δυνατότητες που

παρέχουν τα νέα λογισμικά είναι πολύ μεγάλες, όμως οι εκπαιδευτικοί είναι ανεκπαίδευτοι και

απροετοίμαστοι.

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε διάφορες θεωρίες μάθησης καθώς και εκπαιδευτικές

μεθόδους για τη διδασκαλία των μαθηματικών, υπενθυμίζοντας το σκοπό και το στόχο που

θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ακόμα, θα μιλήσουμε

για τα εμπόδια που εμφανίζονται από τους μαθητές στην κατανόηση των μαθηματικών, καθώς

και τον τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών από τον καθηγητή.

Σε αυτή του την προσπάθεια, ο καθηγητής έχει ακόμα ένα σύμμαχο, ο οποίος είναι τα

τεχνολογικά μέσα, κάποια από τα οποία αναφέρονται και στην ανάλυσή μας.

Παρόλο που η τεχνολογία είναι σύμμαχος, ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει δυσκολίες στη
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χρήση της. ΄Εχουμε έλλειψη γνώσεων γύρω από τη χρήση λογισμικών, έλλειψη χρόνου για

την εκμάθηση των μεθόδων, ή ακόμη και απαξίωση της συγκεκριμένης τεχνικής, λόγω του

φόβου που δημιουργεί η δύναμη του μέσου αυτού.

΄Επειτα αναφερόμαστε αναλυτικά, στους λόγους εκείνους, που κάνουν μία τέτοια πρωτο-

ποριακής μορφής διδασκαλία, σημαντική για το μαθητή αλλά και για το δάσκαλο.

Η βιβλιογραφική αναφορά τελειώνει με μία σύντομη αναδρομή στα στάδια που πέρασε η

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τις τελευταίες δεκαετίες, καταλήγοντας στις μεθόδους που

χρησιμοποιούνται στη σημερινή εποχή.

΄Οσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι, γίνεται παρουσίαση και ανάλυση της έρευνας μας, η

οποία πραγματοποιήθηκε σε σχολεία του Ηρακλείου γύρω από αυτή την καινοτόμο διδασκαλία.

Συζητήσαμε με τους καθηγητές την άποψη που έχουν για την εισαγωγή των τεχνολογικών

μέσων στην εκπαίδευση, τη συχνότητα με την οποία οι ίδιοι τη χρησιμοποιούν, τα οφέλη που

πιστεύουν ότι προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και πώς μπορούν να λάβουν

τα προνόμια από τη χρήση της. Ολοκληρώσαμε την έρευνα συζητώντας το πόσο αναγκαία

θεωρούν την επιμόρφωση τους, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά μέσα σωστά

και αποδοτικά.
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Κεφάλαιο 2

Ιστορική αναδρομή στην εισαγωγή

της τεχνολογίας στην εκπαίδευση

Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή των εφαρμογών που χρη-

σιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση των μαθηματικών ανά καιρούς. Θα εξετάσουμε τον τρόπο

χρήσης τους, την προσφορά τους στη διαδικασία της διδασκαλίας, καθώς και τα μειονεκτήματα

τους κατά τη χρήση. Τα μειονεκτήματα αυτά, η εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και η δημιουρ-

γικότητα των καθηγητών, οδηγούν σε μια συνεχή εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων. Υπη-

ρεσίες όπως ο κειμενογράφος, τα λογιστικά φύλλα κ.α. προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να

χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία. Ωστόσο όμως, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η δημιουρ-

γία λογισμικών τα οποία είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση ([Κοτ08]),

([Κομ04]) .

Οι πρώτοι υπολογιστές στα σχολεία, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα την

δεκαετία του ΄90. Αρχικά έχουμε την είσοδο των CD-ROM, τα οποία περιείχαν εγκυκλοπα-

ίδειες, ταινίες και εποπτικό υλικό, είτε γρίφους και μαθηματικά παιχνίδια. Οι εγκυκλοπαίδειες,

οι ταινίες και το εποπτικό υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως ως πηγή πληροφόρησης

ενώ τα παιχνίδια κάνουν τον μαθητή ενεργό χρήστη. Πολλά από τα παιχνίδια αυτά, είχαν

σχεδιαστεί αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση. Το βασικό χαρακτηριστικό, τέτοιου είδους

λογισμικών, είναι ότι τα CD-ROM είναι κλειστά ως προς το περιεχόμενο, δηλαδή το περιε-

χόμενο τους είναι συγκεκριμένο χωρίς να επιδέχεται αλλαγές, μετατροπές και βελτιώσεις.

Η κλειστότητα είναι ταυτόχρονα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και μειονέκτημα σε τέτοιου

είδους λογισμικά. Αρχικά, το γεγονός ότι το υλικό είναι οριοθετημένο, με αρχή μέση και

τέλος, το κάνει εύκολο ως προς τη χρήση του και από την πλευρά του καθηγητή αλλά και του

μαθητή. Δεν χρειάζεται κάποιου είδους εξειδικευμένης γνώσης πάνω σε ηλεκτρονικούς υπο-

λογιστές, οπότε είναι εύχρηστο ακόμα και στην περίπτωση αρχάριων χρηστών. Ουσιαστικά

είναι ένα βιβλίο, στο οποίο κάποιος μπορεί να μετακινήσει τους χαρακτήρες, να ακούσει μουσι-

κή και να δει βίντεο. Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά, περιορίζουν το μαθητή μέσα σε συγκεκριμένα

πλαίσια. Δεν υπάρχει περιθώριο διεύρυνσης των πληροφοριών που δέχονται, με αποτέλεσμα

το λογισμικό να μην προσφέρει κάτι ουσιαστικότερο από ένα βιβλίο. Τα λογισμικά μπορο-

ύν να έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες, και τέτοιας μορφής χρήση ουσιαστικά τα αφήνουν

ανεκμετάλλευτα. Το εκπαιδευτικό λογισμικό, δεν είναι απλά ένα ψηφιακό βιβλίο, αλλά ένα
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μέσο καλύτερης παρουσίασης και μεγαλύτερης ανάλυσης των δεδομένων που περιέχονται στα

σχολικά βιβλία ([Κοτ08]).

Εφόσον λοιπόν, η χρήση των CD-ROM, δε μπόρεσε να προσφέρει ουσιαστική αλλαγή

στον τρόπο εκπαίδευσης πέρα από μία πιο ευχάριστη παρουσίαση, έγινε αναγκαία η εύρεση

νέων τρόπων χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη δεκαετία του ΄00

γίνεται η πρώτη εμφάνιση των ψηφιακών προβολών και των διαδραστικών πινάκων, που αν-

τικατέστησαν τους προβολείς διαφανειών και τους παραδοσιακούς μαυροπίνακες. Αυτού του

είδους τα εργαλεία είναι ανοικτά ως προς το περιεχόμενο και αποδεσμεύει τον εκπαιδευτικό

από τη συγκεκριμένη διδακτέα ύλη. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν πλέον διδακτικά

λογισμικά που μπορούν να καλύψουν μία ολόκληρη διδακτική ενότητα, και όχι απλά την ύλη

μίας σχολικής τάξης. Οπότε το λογισμικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή νέου εκπαιδευ-

τικού υλικού από το διδάσκοντα, επιτρέποντας του να ξεφεύγει από τα όρια του βιβλίου. ΄Ετσι

δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή, έχοντας ως γνώμονα το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα

της τάξης του, να δημιουργήσει υλικό στο οποίο μπορούν οι μαθητές να αντεπεξέλθουν.

Για παράδειγμα, έχουν δημιουργηθεί λογισμικά για το μάθημα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας,

όπως το Geometers SketchPad, το οποίο δε περιέχει συγκεκριμένες ασκήσεις και παραδείγ-

ματα πάνω στην ύλη του βιβλίου, αλλά δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει

δικά του παραδείγματα τα οποία ανταποκρίνονται στο επίπεδο της τάξης. Ακόμη μπορεί να

δημιουργεί δυναμικά τα σχήματα μπροστά στους μαθητές, βοηθώντας τους να αποκτήσουν

εποπτεία των εννοιών σε θεωρητικά κομμάτια της ύλης, ενώ ταυτόχρονα μπορούν και οι ίδιοι

να συμμετάσχουν στη δημιουργική αυτή διαδικασία.

Οι δυνατότητες πλέον που παρέχονται στον εκπαιδευτικό είναι πολύ μεγάλες, και αυτό

είναι το κύριο πλεονέκτημα τέτοιου είδους λογισμικών. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί καλύτερα

την τάξη για την αφομοίωση της διδακτέας ύλης, έχοντας βέβαια τη δυνατότητα να απελευ-

θερωθεί από τα περιορισμένα αυτά πλαίσια. Ακόμη, τα νέα λογισμικά, αυξάνουν το βαθμό

αλληλεπίδρασης μαθητή και δασκάλου, ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών δημιουργικά

και βοηθούν το μαθητή να χτίσει τη γνώση ([Κομ04]).

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα στη χρήση τέτοιου είδους λογισμικών, είναι ότι πρέπει ο κα-

θηγητής να γνωρίζει το λογισμικό και τις δυνατότητες που του παρέχει. Ακόμη θα πρέπει

παρατηρώντας τις ανάγκες της τάξης, να μπορέσει να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα και

να δημιουργήσει τα αντίστοιχα παραδείγματα. Για να γίνει αυτό, ο καθηγητής θα πρέπει να

αφιερώσει αρκετό χρόνο για την προετοιμασία του μαθήματος, να δοκιμάσει και να πειραματι-

στεί πάνω σε διάφορα λογισμικά έως ότου βρει το κατάλληλο για τον κάθε τομέα. Επιπλέον,

πολλά από τα λογισμικά, δεν είναι δωρεάν για το χρήστη.

Η τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας την οποία διανύουμε μέχρι σήμερα, είναι η εμφάνιση

υπηρεσιών και εφαρμογών. Με τη βοήθεια του διαδικτύου, ο καθηγητής έχει άμεση πρόσβαση

σε οποιαδήποτε λειτουργία χρειάζεται, χωρίς να είναι αναγκαία η εγκατάσταση στον υπολογι-

στή, ενώ συνήθως η διαδικασία αυτή γίνεται δωρεάν. Οι νέες αυτές υπηρεσίες έχουν το εξής

βασικό πλεονέκτημα, μπορεί να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χρηστών. ΄Ετσι

υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των καθηγητών σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς ανταλλάσσουν

υλικό, ιδέες, προτάσεις και εμπειρίες πάνω σε θέματα διδασκαλίας. Επιπλέον υπάρχουν πολ-

λών ειδών προγράμματα τα οποία είναι εύχρηστα κατά τη διάρκεια της διδασκαλία μέσα στην

τάξη.
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Σε τέτοια πεδία συζητήσεων, πρόσβαση εκτός από τους καθηγητές μπορούν να έχουν και

οι μαθητές, έτσι ώστε να μπορούν και εκείνοι να εκμεταλλεύονται τα οφέλη. Για παράδειγμα

μπορούν οι καθηγητές να μοιράζονται τις εργασίες τους μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια

του μαθήματος και έτσι να γίνεται μαζική διόρθωση των εργασιών, ενώ ο καθηγητής μπορεί

να σχηματίσει σφαιρική άποψη για το επίπεδο της τάξης. Ακόμη, μέσα σε αυτές τις φόρμες

συζητήσεων, μπορούν οι μαθητές να θέτουν τα ερωτήματά τους προς τους καθηγητές, ή προς

άλλους μαθητές, οποιαδήποτε ώρα και για οποιοδήποτε θέμα, εντός ή εκτός των ορίων της

διδακτέας ύλης ([Κοτ08]), ([Κομ04]).

Κύριο μειονέκτημα των δικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών είναι η ανωριμότητα τους.

Καθώς το μέσο είναι σχετικά πρόσφατο, όσον αφορά τη χρήση του στην Ελλάδα, οι δια-

θέσιμες εφαρμογές δεν έχουν καταλήξει σε μία ομοιογενή μορφή ούτε έχει ξεχωρίσει κάποια

δομή οργάνωσης της πληροφορίας και των υπηρεσιών που να υπερτερεί ξεκάθαρα των άλλων.

Επιπλέον, το χαμηλό κόστος επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλου πλήθους τέτοιων εφαρμογών,

με αποτέλεσμα ο χρήστης να κινδυνεύει να χαθεί σε μία θάλασσα εναλλακτικών επιλογών, οι

περισσότερες εκ των οποίων είναι, συνήθως, αρκετά πρόχειρες και φτωχές.

Οι αποκλεισμοί και οι αφορισμοί συνήθως δεν προσφέρουν κάτι στο χώρο της εκπαίδευ-

σης. ΄Ολοι οι τύποι λογισμικού μπορούν να βρουν τη θέση τους σε ένα καλοσχεδιασμένο

εκπαιδευτικό σύστημα. Εξ΄ άλλου, αυτό που χρειάζεται πάνω απ΄ όλα η εκπαίδευση είναι

καλούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το δικό

τους στυλ διδασκαλίας, στηριζόμενοι στα λογισμικά που τους βοηθούν περισσότερο. Καλός

εκπαιδευτικός δεν είναι αυτός που χρησιμοποιεί πολλά λογισμικά, αλλά αυτός που έχει τη

δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά το μάθημά του χρησιμοποιώντας όσα τεχνολογικά μέσα

κρίνει ότι χρειάζονται. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προ-

σπάθεια, κάνοντάς την πιο εύχρηστη, προσφέροντας συνεχώς νέες δυνατότητες. Ταυτόχρονα

όμως, θα πρέπει και ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να χειριστεί τα λογισμικά, ώστε να

μπορεί να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία στο έπακρο.

Παρακάτω θα δούμε μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της χρήσης λογισμικού

στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αυτή αναγράφεται στο άρθρο [Pim04].
Στη δεκαετία του 1980, πολλοί καθηγητές δούλεψαν σκληρά, προσπαθώντας να βοηθήσουν

στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών με τη βοήθεια της χρήσης της τεχνολογίας. Α-

σχολήθηκαν με τη δημιουργία προγραμμάτων, τα οποία δοκιμάζονταν και τροποποιούνταν

συνεχώς, έως ότου ανταποκριθούν στις ανάγκες της τάξης. ΄Ενα από τα πρώτα εργαλεία που

χρησιμοποιήθηκαν, ήταν κάποια κομπιουτεράκια τύπου 32Κ τα οποία είχαν την τεχνολογία

Flash, που επιτρέπει τη λήψη κάποιων μικρών προγραμμάτων από το διαδίκτυο. Σταδιακά, οι

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να χτίσουν μία παιδαγωγική σκέψη που να στηρίζεται στη χρήση

τους. Η ραγδαία όμως εξέλιξη της τεχνολογίας, φαίνεται να κάνει όλη την προηγούμενη δια-

δικασία ανώφελη. Δεν αργούν καθόλου να εμφανιστούν τα CD-ROM, τα οποία γίνονται ένα

νέο μέσο διδασκαλίας, εντελώς ανεκμετάλλευτο ως εκείνη τη στιγμή.

Μετά τα κομπιουτεράκια και τα CD-ROM, προτείνεται μία καινοτόμα ιδέα από τον Da-
vid Tall, ο οποίος εισάγει την αναπαράσταση των γραφικών παραστάσεων στον υπολογιστή.

Η ιδέα αυτή, στηρίζεται στην προσέγγιση της καμπύλης της βασικής παράστασης, από ένα

γράφημα το οποίο πρακτικά είναι πάρα πολλά μικρά ευθύγραμμα τμήματα, τα οποία όταν ε-

νωθούν δίνουν την αίσθηση της καμπύλης. Υλοποίησε την ιδέα αυτή, κατασκευάζοντας ένα
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πρόγραμμα γραμμένο σε Basic, το οποίο έμεινε στην ιστορία με τίτλο Graphic Calculus.
Ο David Tall γεννήθηκε τον Μάιο του 1941 και ήταν καθηγητής στο πανεπιστήμιο του

Warwick (David Tall Ιούνιος 2015). Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την εννοιακή εικόνα, η οποία

είναι το σύνολο των εννοιακών δομών που δημιουργούνται στο μυαλό ενός ατόμου κατά την

επαφή με μία νέα έννοια. Επισήμανε ότι η εικόνα αυτή είναι υποκειμενική, δηλαδή δεν είναι η

ίδια για όλα τα άτομα, ενώ υπάρχουν πλευρές που είναι αρκετά διαφορετικές από τον τυπικό

ορισμό της έννοιας. ΄Εκανε μεγάλη μελέτη γύρω από τις έννοιες του ορίου και της συνέχειας.

Τα τελευταία του χρόνια ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τους διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας

των μαθηματικών. Τα μαθηματικά δρουν σε τρία επίπεδα εννοιολογικά, συμβολικά και αξιω-

ματικά. Στο εννοιολογικό επίπεδο, γίνεται η αναπαράσταση των εννοιών στον εγκέφαλο του

δέκτη. Τα ερεθίσματα που απαιτούνται είναι κυρίως οπτικά, ενώ γίνεται προσπάθεια σύνδεσης

των μαθηματικών με το φυσικό κόσμο. Στο συμβολικό επίπεδο έχουμε την αναπαράσταση

των μαθηματικών εννοιών με σύμβολα, ενώ στον αξιωματικό έχουμε τα θεωρήματα και τις

προτάσεις που προκύπτουν από προχωρημένη μαθηματική σκέψη.

΄Ηταν λοιπόν σαφές γι΄ αυτόν, ότι για να φτάσουμε στο τρίτο επίπεδο, ήταν απαραίτητα

τα δύο προηγούμενα. Η οπτική επαφή με τις έννοιες, ειδικά της άλγεβρας και του λογισμού,

μπορεί να επιτευχθεί με την αναπαράσταση των συναρτήσεων ([Tal11]).
΄Οπως ο ίδιος αναφέρει, ([Tal95]), η επίσημη θεωρία των μαθηματικών, ξεκινά από τυπι-

κούς ορισμούς και στη συνέχεια δημιουργεί σχέσεις μεταξύ τους. ΄Ολα τα παραπάνω είναι

διατυπωμένα σε αυστηρή μαθηματική γλώσσα, η οποία δημιουργεί άγχος στο μαθητή και είναι

πολύ δύσκολο να περάσει στη μνήμη του για ουσιαστική μελλοντική χρήση. Μετά από την

παρουσίαση των εννοιών, συνήθως παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα στα οποία οι μαθητές

επικεντρώνονται πιο εύκολα. ΄Ομως υπάρχει φόβος, στην εξέλιξη της παρουσίασης να έχει

δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση στο μαθητή και έτσι να χαθεί εντελώς ο στόχος.

Για την ελαχιστοποίηση αυτών των δυσκολιών, ο δάσκαλος θα μπορούσε να δοκιμάσει

μία σειρά από πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Μία από αυτές είναι να αποφύγει να αναφέρει

τις εικόνες που έρχονται σε αντίθεση με τις τυπικές έννοιες, δηλαδή να γίνεται πρώτα μία

εποπτική παρουσίαση και στη συνέχεια η σύνδεση με τις τυπικές έννοιες έως ότου ο μαθητής

τις αποδεχτεί. Μία δεύτερη προσέγγιση, είναι να γίνεται αρχικά η παρουσίαση εικόνων που

έρχονται σε αντίθεση με τις περιορισμένες αντιλήψεις του μαθητή, ώστε να είναι πλέον σε

θέση να αναπτύξει τις διαισθητικές του ιδέες στο πλαίσιο του φορμαλισμού.

΄Ενας υπολογιστής λοιπόν, μπορεί να προσφέρει μία πλούσια πηγή πιθανών απεικονίσεων,

τόσο οπτικών όσο και υπολογιστικών. ΄Ενα βασικό χαρακτηριστικό του υπολογιστή είναι

η πεπερασμένη φύση του, γεγονός που καθιστά αδύνατη την παρουσίαση της έννοιας του

απείρου ή την αναπαράσταση μίας πραγματικής ευθείας. ΄Ετσι δημιουργείται η πραγματική

σύγκρουση της έννοιας και της αναπαράστασης, μία σύγκρουση η οποία μπορεί να φέρει

θετικά αποτελέσματα. Συνδυάζοντας ο μαθητής την οπτική εμπειρία με τη φαντασία του,

μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει πέρα από την πεπερασμένη απεικόνιση που έχει μπροστά

του.

Η χρήση μικροϋπολογιστών για την αναπαράσταση των συναρτήσεων, μπορεί να γίνει

ιδιαιτέρως χρήσιμη. Ο David Tall κάνει διεξοδική αναφορά ([Tal87]). Οι μικροϋπολογιστές

επιτρέπουν μία προσέγγιση του λογισμού χωρίς να απαιτείται γνώση της διαδικασίας του

ορίου. ΄Ολη η φιλοσοφία των προγραμμάτων, βασίζεται στο γεγονός ότι η παράγωγος της
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συνάρτησης, δεν είναι μόνο η κλίση της εφαπτομένης, αλλά και η κλίση του γραφήματος

γενικότερα.

Σχήμα 2.1: David Tall

Δόθηκε σε μία ομάδα μαθητών ένα γράφημα, στο οποίο υπήρχε η δυνατότητα να γίνει

μεγέθυνση. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι όσο άλλαζε η κλίμακα, το γράφημα έμοιαζε

όλο και λιγότερο κυρτό, ενώ σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση, είναι ευθεία. Αυτός λοιπόν είναι ο

τρόπος με τον οποίο η παραπάνω έννοια γίνεται πλήρως κατανοητή από τους μαθητές, αφού

βλέπουν την κλίση ενός γραφήματος χωρίς τη χρήση εφαπτόμενων.

΄Ενα ακόμη μεγάλο βήμα στην εισαγωγή των υπολογιστών στη διδακτική επιστήμη, έρχεται

με τη γλώσσα προγραμματισμού Logo. Η πρώτη της εμφάνιση είναι στο βιβλίο του Seymour
Papert (1980), όπου παρουσιάζεται μία θεωρία μάθησης, βασισμένη σε εκείνη του Piaget, για
το πώς ο μαθητής διδάσκεται καθώς έρχεται σε επαφή με τον υπολογιστή. Υπήρξαν πολλοί

μαθητές που έμαθαν μαθηματικά, μέσω του προγραμματισμού και όχι από την παρουσίαση

έτοιμου προγράμματος - παραδείγματος στον υπολογιστή.

Η πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό σε γλώσσα Logo, είναι η δημιουργία προγράμματος

για την κατεύθυνση μίας χελώνας, ώστε η τροχιά της να δημιουργήσει διάφορα σχήματα,

εισάγοντας δηλαδή το μαθητή στη γεωμετρία των σχημάτων. Το λογισμικό αυτό προσφέρει

άμεσα το αποτέλεσμα στην οθόνη και έτσι ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει

την ορθότητα της λύσης που έδωσε. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαδικασία αυτή του

προγραμματισμού της χελώνας για τη δημιουργία των σχημάτων, προσφέρει πολύ σημαντικές

ιδέες στο παιδί.

Ωστόσο όμως συνεχίζει να υπάρχει διχασμός σε σχέση με το πόσο χρήσιμη ήταν αυτή

η διαδικασία για τους μαθητές. Ειδικά στη δευτεροβάθμια, όπου ο χρόνος είναι πολύ πε-

ριορισμένος, οι αντιδράσεις ήταν πολλές. Ακόμη, μετά την εισαγωγή της διαδικασίας αυτής
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στο πρόγραμμα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι καθηγητές έπαψαν να έχουν την ευελιξία

που είχαν πριν. Τέλος οι μαθητές δυσκολεύονταν να μάθουν μαθηματικά με τη βοήθεια του

προγραμματισμού σε Logo, διότι ταυτόχρονα έπρεπε να μαθαίνουν και να προγραμματίζουν,

γεγονός που τους προκαλούσε σύγχυση.

Μεταξύ των καθηγητών, υπήρξε διαφωνία και για το ποια γλώσσα έπρεπε να χρησιμοποιε-

ίται, ανάμεσα στη Logo και τη Basic, αλλά και την ένταση της χρήσης του προγραμματισμού.

Με το πέρασμα των χρόνων, η γλώσσα Logo έχει εξελιχθεί πολύ, σε μία προσπάθεια

να διευρυνθεί η γλώσσα προγραμματισμού σε μέσο έκφρασης. ΄Εγινε λοιπόν προσπάθεια ο

προγραμματισμός να θεωρηθεί ως μέσο για τη δημιουργία προγραμμάτων από μαθητές και

καθηγητές. Ταυτόχρονα όμως τους παρείχε τη δυνατότητα χρήσης έτοιμων προγραμμάτων,

τα οποία είχαν δημιουργηθεί από άλλα άτομα.
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Κεφάλαιο 3

Η διδασκαλία των Μαθηματικών

3.1 Θεωρίες μάθησης

Σύμφωνα με τις αρχές της γνωστικής ψυχολογίας, η μάθηση είναι μία διαδικασία η οποία

πραγματοποιείται στον εσωτερικό κόσμο του μαθητή και έχει σαν αποτέλεσμα την τροποπο-

ίηση της συμπεριφοράς του. Εξαρτάται από πέντε βασικούς παράγοντες: τις προϋπάρχουσες

γνώσεις, το υπόβαθρο, τις εμπειρίες , την ιδιοσυγκρασία και το στυλ μάθησης του κάθε

μαθητή.

Παράλληλα, μία θεωρία μάθησης είναι η ολοκληρωμένη, συστηματική άποψη για τη

φύση της διαδικασίας μέσα από την οποία οι άνθρωποι σχετίζονται με το περιβάλλον τους με

τέτοιο τρόπο, ώστε να επαυξάνουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά

τόσο τον εαυτό τους όσο και το περιβάλλον τους. Κάθε θεωρία μάθησης στηρίζεται σε

εμπειρικά και πειραματικά δεδομένα για να καταγράψει το τρόπο, ενώ προχωρεί σε παραδοχές

και υποθέσεις για να ερμηνεύσει την αιτία.

Το σύνολο των ενεργειών που εκτελεί ένας δάσκαλος μέσα στη τάξη στηρίζονται σε

κάποιο μοντέλο μάθησης. Οι απόψεις που επικρατούν σε κάθε εποχή σχετικά με τη μάθηση

επηρεάζουν σημαντικά τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο σχολείο.

Οι Ertmer και Newby, ([Ent13]), παρουσιάζουν τρεις θεωρίες μάθησης: το Συμπεριφορι-

σμό, τον Κονστρουκτιβισμό και τις Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες - Θεωρία της δραστηρι-

ότητας. Σε αυτήν την ενότητα θα μελετήσουμε κάθε μία από αυτές ξεχωριστά.

Συμπεριφορισμός

Η μάθηση ορίζεται ως μία αλλαγή στη συμπεριφορά του μαθητή που προκύπτει μέσω

εμπειριών και ασκήσεων που τίθενται από το δάσκαλο. Η μάθηση συντελείται με την ενίσχυση

της επιθυμητής συμπεριφοράς, ([Τσα07]). Η ενίσχυση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Αρχικά

έχουμε τη θετική ενίσχυση, όπου μέσω της αμοιβής της επιβραβεύει μία καλή στάση, ενώ

υπάρχει και η αρνητική ενίσχυση, που μέσω της τιμωρίας αποθαρρύνει την επανάληψη μίας

αρνητικής στάσης.

Σε αυτή τη θεωρία ο δάσκαλος έχει κεντρικό ρόλο, μιάς και καλείται να πάρει το ρόλο

του μεταδότη της γνώσης στους μαθητές. Επιπλέον οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος

διατυπώνονται με τη μορφή συμπεριφορών που οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν. Δηλαδή
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αυτή η θεωρία δίνει έμφαση στην αναμετάδοση της Πληροφορίας και στην τροποποίηση της

συμπεριφοράς.

Συμπεριφορισμός – Το Μοντέλο του Διδακτικού Σχεδιασμού

Η εμφάνιση του υπολογιστή στην δεκαετία του ΄70 συνιστά νέα εξέλιξη της προγραμμα-

τισμένης διδασκαλίας με την εμφάνιση της Διδασκαλίας με την Βοήθεια υπολογιστή η οποία

στην αρχική της μορφή δεν ήταν παρά η υπολογιστική υλοποίηση του προγραμματισμένου

βιβλίου μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Στην σύγχρονη εκδοχή του, μιλάμε για τα

προγράμματα διδασκαλίας με τη Βοήθεια Υπολογιστή τα οποία σχεδιάζονται με βάση το μον-

τέλο του διδακτικού σχεδιασμού.

Τα συμπεριφοριστικού τύπου λογισμικά (καθοδήγησης /εξάσκησης και πρακτικής) κρίνον-

ται επαρκή για παροχή εποπτικής διδασκαλίας, για την εμπέδωση χαμηλού επιπέδου γνώσεων

και δεξιοτήτων, αλλά και για την αξιολόγηση και την προσωπική εργασία των μαθητών.

Κονστρουκτιβισμός

Η μάθηση είναι μία υποκειμενική και εσωτερική διαδικασία οικοδόμησης νοημάτων και

θεωρείται το αποτέλεσμα οργάνωσης και προσαρμογής των νέων πληροφοριών σε ήδη υπάρ-

χουσες γνώσεις, ([Τσα07]). ΄Οπως και οι άλλες δύο θεωρίες μάθησης, αναγνωρίζει ότι τα

παιδιά, πριν ακόμα πάνε στο σχολείο, διαθέτουν γνώσεις και το σχολείο πρέπει να βοηθήσει

να οικοδομηθούν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν.

Σε αντίθεση με τη θεωρία του συμπεριφορισμού, εδώ κεντρικό ρόλο έχει ο μαθητής, που

αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης του. Επιπλέον μεγάλη σημασία έχει

η προηγούμενη γνώση του μαθητή η οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί και να επεκταθεί ως

αποτέλεσμα της μάθησης. ΄Ετσι ο δάσκαλος αναλαμβάνει έναν υποστηρικτικό-συμβουλευτικό

ρόλο στη δραστηριότητα των μαθητών.

Πάνω σε αυτήν την άποψη αναπτύχθηκε η παιδαγωγική θεωρία της LOGO. Η γλώσσα

προγραμματισμού LOGO σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄60, για εκπαιδευτικούς

κυρίως σκοπούς, στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (M.I.T.), από ομάδα ερευνητών

στην Τεχνητή Νοημοσύνη με επικεφαλής τον Seymour Papert. Το όνομά της οφείλεται στην

ελληνική λέξη λόγος (λογικό). Βασίζεται σε δύο κύρια επιχειρήματα του εμπνευστή της τα

οποία είναι αρχικά ότι η εμπειρία με τη LOGO οδηγεί στην απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων

επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλα μαθήματα και

ότι η LOGO συνιστά έναν ιδανικό χώρο για τη μάθηση μαθηματικών εννοιών όπως μεταβλητή,

αναδρομικότητα και άλλα.

Η κονστρουκτιβιστική κατασκευαστική προσέγγιση του S. Papert
‘‘Η μάθηση είναι αποτελεσματική όταν ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν

που έχει νόημα για τον ίδιο’’. Οι κονστρουκτιβιστές πηγαίνουν ένα βήμα πιο πέρα και επι-

διώκουν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα όπου τα παιδιά παίζουν και χειρίζονται αντικείμενα

και μπορούν, συνεπώς, να συνεχίσουν να μαθαίνουν νέους συλλογισμούς με φυσικό τρόπο

και πέρα από την καθιερωμένη εκπαίδευση.

Ο κονστρουκτιβισμός συνιστά ένα από τα κυρίαρχα μοντέλα στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού

λογισμικού (Boyle,1997). Στόχος του είναι να παρέχει μαθησιακές δραστηριότητες ενταγμένες

σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων ώστε να γεφυρώνεται το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα
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στο σχολείο και στις δραστηριότητες έξω από αυτό.

Οι βασικές αρχές για τον σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με υπολογιστή, σύμφωνα

με τον κονστρουκτιβισμό, είναι:

1. Παροχή εμπειριών που αφορούν τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης.

2. Παροχή εμπειριών πολλαπλών προοπτικών.

3. Ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα που σχετίζονται με τον πραγμα-

τικό κόσμο. Εμπέδωση της μάθησης μέσω κοινωνικής εμπειρίας.

4. Ενθάρρυνση της χρήσης πολλαπλών μορφών αναπαράστασης.

5. Ενθάρρυνση της αυτοσυναίσθησης στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης.

Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες - Θεωρία της δραστηριότητας

Η μάθηση θεωρείται ως διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το άτομο μέσα από τη συ-

νεργασία με άλλα άτομα αναπτύσσει ικανότητες και δεξιότητες που διαφορετικά θα βρίσκονταν

σε λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης, ([Τσα07]). Κατά το Vygotsky η νοητική ανάπτυξη είναι

μια διαδικασία αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική διάσταση και το πολιτισμικό πλαίσιο

μέσα στο οποίο συντελείται. Δεν υπάρχει μαθησιακή δραστηριότητα έξω από το κοινωνικό,

ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται.

Τον κεντρικό ρόλο σε αυτής της μορφής τη διαδικασία έχει η συνεργασία μεταξύ των

ατόμων και όχι τα ίδια τα άτομα, ούτε ο μαθητής, ούτε ο εκπαιδευτικός. Ακόμη κυρίαρχο

ρόλο έχει η γλώσσα ως εργαλείο που συμβάλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου.

Η θεωρία της δραστηριότητας (Vygotsky, Leontiev, Luria, Nardi)
Η βασική αρχή της θεωρίας αυτής είναι ότι η ανθρώπινη δράση διαμεσολαβείται από πολιτισμικά

σύμβολα, λέξεις και εργαλεία τα οποία επιδρούν στη δραστηριότητα του ατόμου και συνεπώς

στις νοητικές του διεργασίες. Η βασική μονάδα ανάλυσης είναι η δραστηριότητα η οποία

αποτελείται από το υποκείμενο (άτομο ή ομάδα), το αντικείμενο (στόχος), τους κανόνες και

τις λειτουργίες. Η δραστηριότητα γίνεται με τη διαμεσολάβηση εργαλείων (όργανα, σήματα,

γλώσσες) τα οποία δημιουργούνται από τα άτομα για να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους.

Η θεωρία της δραστηριότητας έχει σημαντικές εφαρμογές στις έρευνες που αφορούν την

επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής και ειδικότερα στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με

υπολογιστή (συνεργατική μάθηση). Η συνεργατική μάθηση με υπολογιστή βασίζεται στην

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο υποκείμενο (μαθητή), το αντικείμενο (στόχο μάθησης) και τα

διαθέσιμα εργαλεία.

Σύμφωνα με το J. Bruner, ο μαθητής πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με προβληματικές

καταστάσεις, το αναλυτικό να οργανώνεται σε σπειροειδή μορφή και ο δάσκαλος πρέπει να

έχει ρόλο εμψυχωτή και συντονιστή στην διαδικασία της μάθησης. Ακόμη, έδωσε έμφαση στο

πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο των γνωστικών διεργασιών συναντώντας τους εκπρόσωπους

της σοβιετικής ψυχολογικής σχολής.

Ταυτόχρονα και η συμβολή του εποικοδομισμού στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόν-

των με ΤΠΕ είναι μεγάλη, κυρίως λόγω της βασικής αρχής του, που είναι ότι η γνώση του
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κόσμου οικοδομείται από το άτομο. Ο βασικός στόχος στη σχεδίαση λογισμικού είναι να

παρέχει αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες (ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης προβλη-

μάτων), καθώς και να ενθαρρύνει την έκφραση και την προσωπική εμπλοκή.

3.2 Μέθοδοι διδασκαλίας

Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται στο εσωτερικό σκεπτικό που συνέχει τις διδακτικές και

μαθησιακές δραστηριότητες και τις καθιστά στο σύνολο τους ικανές να οδηγήσουν τον μαθη-

τή στη μάθηση. Επιπλέον η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται στις κυρίαρχες συλλογιστικές

διαδικασίες μέσα από τις οποίες αναμένεται ο μαθητής να κατανοήσει το περιεχόμενο της

διδασκόμενης έννοιας.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας διακρίνονται σε κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας

καθηγητή και μαθητή, αλλά και ανάλογα με την ύπαρξη διαλόγου μεταξύ μαθητή και καθηγητή,

ή μαθητών ([Bal01], [Mer06]) .

΄Οσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας, έχουμε τις εξής τέσσερις μεθόδους:

1. Η δασκαλοκεντρική, με κέντρο τον δάσκαλο, ενώ ο μαθητής παρακολουθεί, κρατά ση-

μειώσεις και προσαρμόζεται στο ρυθμό του δασκάλου.

2. Η μαθητοκεντρική με κέντρο τον μαθητή και ο δάσκαλος έχει ρόλο βοηθητικό και

συμβουλευτικό.

3. Η μεικτή, όπου συμμετέχουν τόσο ο δάσκαλος όσο και οι μαθητές, με κυρίαρχο στοιχείο

τον διάλογο.

4. Η ομαδοκεντρική , όπου ο καθηγητής δημιουργεί ομάδες και κυρίαρχο στοιχείο είναι η

δυναμική της ομάδας.

Στη δασκαλοκεντρική διδασκαλία κυρίαρχη μορφή είναι ο μονόλογος, κυριαρχεί ο εκπαι-

δευτικός και δεν προωθείται η κοινωνική μάθηση και η κριτική σκέψη. Στη μορφή αυτή α-

σκήθηκε έντονη κριτική, εντούτοις οι περισσότεροι παιδαγωγοί δέχονται την επιμέρους χρήση

της. Ιστορικά αποτέλεσε ένα μέτρο προκειμένου να εκπαιδευτούν μαζικά οι άνθρωποι, αλλά

μετατράπηκε σε μέτρο ολοκληρωτικής αντιμετώπισης των μαθητών.

Στη μαθητοκεντρική μορφή διδασκαλίας οι μαθητές σταδιακά, ανάλογα με την ηλικία και

το στάδιο της εξέλιξης τους, συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση της εκπαι-

δευτικής διαδικασίας. Μέσα στην τάξη οι συμπεριφορές χαρακτηρίζονται από αυτενέργεια,

πρωτοβουλία, συνεργασία και κοινές αποφάσεις.

Στη μεικτή μορφή διδασκαλίας συμμετέχουν τόσο ο δάσκαλος όσο και οι μαθητές. Απο-

τελεί το ενδιάμεσο στάδιο μετάβασης από την δασκαλοκεντρική στην μαθητοκεντρική μορφή

διδασκαλίας. Στη μορφή αυτή εντάσσονται οι ερωταποκρίσεις, η μαιευτική μέθοδος και η

μέθοδος της παρότρυνσης.

Στην ομαδοκεντρική μορφή διδασκαλίας, η οποία αποτελεί εξέλιξη της μαθητοκεντρικής

μορφής διδασκαλίας, οι μαθητές τοποθετούνται στο κέντρο της διδασκαλίας, όχι όμως ως

άτομα αλλά ως συγκροτημένη ομάδα. Ο εκαπαιδευτικός στα πλαίσια αυτής της μεθόδου
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κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες των μαθητών παρέχοντας συγχρόνως κάθε βο-

ήθεια.

΄Οσον αφορά την ύπαρξη διαλόγου, ([Mer06]) έχουμε τις εξής τέσσερις μεθόδους:

1. Μονολογική μορφή, όπου υπάρχει μονόλογος ή διάλεξη.

2. Διδασκαλία συνεργασίας ανά δύο μαθητών.

3. Διαλογική μορφή.

4. Εξελικτικός- μαιευτικός διάλογος.

΄Οταν λέμε μονολογική μορφή, εννοούμε την ενέργεια του εκπαιδευτικού κατά την οποία

προσφέρει, περιγράφει και μεταδίδει γνώσεις στους μαθητές του μόνο με τον προφορικό λόγο.

Κατείχε την πιο σημαντική θέση στο παλιό σχολείο αλλά αμφισβητήθηκε από τη σύγχρονη

διδακτική. Παρόλα αυτά, δεν έχει απομακρυνθεί από την ελληνική πραγματικότητα γιατί

εξυπηρετεί καλύτερα σκοπούς και στόχους σε ορισμένες περιπτώσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να πετύχει μία τέτοια είδους διδασκαλία είναι να έχει γίνει

σχεδιασμός είτε γραπτά είτε νοερά της ομιλίας και καλή συνοχή γνώσεων εκ μέρους του

καθηγητή. Επιπλέον πρέπει ο καθηγητής να γνωρίζει το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών και

να τους παρέχει στοιχεία που αποσαφηνίζουν τις έννοιες και τονώνουν το ενδιαφέρον. Επίσης

ο τόνος του καθηγητή πρέπει να είναι κανονικός και η ομιλία να είναι παραστατική. Η διήγηση,

καλό θα ήταν να μην ξεπερνάει τα 15 λεπτά, μέσα στα οποία θα πρέπει να παρεμβάλλεται

χιούμορ, χωρίς να χάνεται η οπτική επαφή με την τάξη.

Η διδασκαλία συνεργασίας ανά δύο μαθητών κατά πολλούς αποτελεί προστάδιο της ομαδο-

συνεργατικής διδασκαλίας. Οι μαθητές συνεργάζονται ανά δύο και ο διάλογος γίνεται κυρίως

μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών της ομάδας. Υπάρχει όμως και διάλογος μεταξύ της

ομάδας και του εκπαιδευτικού, ο οποίος έχει το ρόλο του καθοδηγητή.

Η μορφή αυτή καταργεί την αυθεντία και την αυταρχικότητα του δασκάλου έτσι ώστε ο

μαθητής να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στον

εκπαιδευτικό να διατηρεί συνεχώς ενεργητική επαφή με τους μαθητές. Ακόμη προάγει την

γλωσσική ικανότητα του μαθητή και την κοινωνική του προσφορά καθώς οξύνει το κριτικό

και δημιουργικό του πνεύμα.

Η μορφή αυτή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε κάθε κατάσταση. Δηλαδή το αντι-

κείμενο πρέπει να είναι γνωστό, επίκαιρο και αμφιλεγόμενο με τον εκπαιδευτικό να διευθύνει

σωστά την συζήτηση, να παρακινεί τους μαθητές του να σκέφτονται και να εκφράζονται. Ε-

πίσης είναι δύσκολο να επιτύχει αν ο αριθμός των μαθητών της τάξης δεν να είναι σχετικά

μικρός.

Ο εξελικτικός - μαιευτικός διάλογος έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Συγκεκριμένα

ήταν μέθοδος που χρησιμοποιούσε ο μεγάλος φιλόσοφος Σωκράτης. Ο σκοπός του είναι ο

εκπαιδευτικός μέσω των ερωτήσεων να διερευνήσει από τη μία τις γνώσεις του συνομιλητή

του και από την άλλη να εκμαιεύσει το ορθό από το περιεχόμενο της συνείδησης του. Δηλαδή,

με κατάλληλες ερωτήσεις, ο δάσκαλος προσπαθεί να κάνει τους μαθητές του να ανακαλύψουν

οι ίδιοι το αντικείμενο της μάθησης τους.
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Απαραιτήτως, πρέπει να γίνεται σωστή χρήση της μεθόδου από τον εκπαιδευτικό, καθώς

χρειάζεται και το ανάλογο επίπεδο μαθητών. Ταυτόχρονα, υπάρχει ο φόβος, οι ερωτήσεις

που απευθύνει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές, να δεσμεύσουν τον ελεύθερο τρόπο κίνησης

του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. ΄Ετσι δεν καλλιεργούνται οι δημιουργικές και πα-

ραγωγικές δυνάμεις του μαθητή, αλλά μόνο οι αναπαραγωγικές και αναπλαστικές ικανότητες

του.

3.3 Σκοπός και στόχος της διδασκαλίας των Μα-

θηματικών

Πολλοί αναρωτιούνται για ποιο λόγο μαθαίνουμε Μαθηματικά και που μπορούμε να τα χρη-

σιμοποιήσουμε. Πράγματι, θα μπορούσε να πει κάποιος πως τα Μαθηματικά δεν είναι και

τόσο χρήσιμα, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται μόνο τις τέσσερις πράξεις για τους

καθημερινούς λογαριασμούς και τους υπολογισμούς τους. Τότε, όμως, γιατί μαθαίνουμε όλα

αυτά τα Μαθηματικά, τα οποία ελάχιστοι άνθρωποι χρησιμοποιούν στο επάγγελμά τους; Ποιοι

είναι, άραγε, οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας των Μαθηματικών;

Σύμφωνα με τον Romberg ([Rom09]), μπορούμε να ορίσουμε δυο άξονες διατύπωσης των

σκοπών της μαθηματικής παιδείας. Σε κάθε άξονα θα περιγράφουμε και τους ανάλογους

στόχους. Οι σκοποί, λοιπόν, της διδασκαλίας των Μαθηματικών χωρίζονται σε πρακτικούς

και μορφωτικούς.

Στην κατηγορία των πρακτικών σκοπών, αναφέρονται εκείνοι που έχουν άμεση ή έμμεση

χρησιμότητα για το ίδιο το άτομο. Αρχικά πρέπει να γίνει κατανόηση των βασικών αλγεβρικών

πράξεων και να εξασκηθούν σε υπολογισμούς. Επίσης πρέπει να μάθουν να σχεδιάζουν γεω-

μετρικά σχήματα, ώστε να μπορούν να αναπαραστήσουν γραφικά το χώρο που μας περιβάλλει.

Ακόμα είναι απαραίτητο να αποκτήσουν την ικανότητα ερμηνείας των γραφικών παραστάσε-

ων καθώς και να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει ένα

γράφημα. Τέλος οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης και

αντιμετώπισης πραγματικών καταστάσεων, αναπτύσσοντας την κρίση τους, τη φαντασία, αλ-

λά και την ικανότητα αξιολόγησης. Ο στόχος αυτός είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω των

διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων. Πράγματι, επιλύοντας προβλήματα στις μικρές τάξεις, οι

μαθητές εργάζονται πάνω σε μοντέλα, τα οποία αντικατοπτρίζουν πραγματικές προβληματικές

καταστάσεις. Προσδιορίζουν το πρόβλημα, επιστρατεύουν πολλές διανοητικές λειτουργίες

τους, όπως αυτές της μνήμης, της κρίσης, της φαντασίας, και συνθέτουν ένα συλλογισμό

επίλυσης τον οποίο εφαρμόζουν, στη συνέχεια ελέγχουν τα αποτελέσματα και τέλος αξιολο-

γούν την ορθότητά τους. Μέσω της επίλυσης προβλημάτων, λοιπόν, οι μαθητές μαθαίνουν

έμμεσα να αντιμετωπίζουν πολλές από τις καθημερινές δυσκολίες, που θα συναντήσουν στο

μέλλον.

Με τον όρο μορφωτικοί σκοποί, εννοούμε τους σκοπούς εκείνους της μαθηματικής εκπα-

ίδευσης, οι οποίοι συμβάλλουν στο σχηματισμό ορισμένων στάσεων και δεξιοτήτων και στην

ανάπτυξη κάποιων διανοητικών γνωρισμάτων. Οι μορφωτικοί σκοποί, μπορούν να επιτευχθο-

ύν με την εκμάθηση και σωστή χρήση της αυστηρά δομημένης γλώσσας των Μαθηματικών,
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προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές θετικές διανοητικές στάσεις ζωής, όπως ακρίβεια,

σαφήνεια και πειθαρχία. Ακόμα η μέθοδος διδασκαλίας του μαθηματικού αντικειμένου δεν

θα πρέπει να προσφέρει έτοιμη γνώση, αλλά να βοηθάει τους μαθητές να την ανακαλύψουν

μόνοι τους. ΄Ετσι, τα παιδιά, μέσω της παρατήρησης, της εξερεύνησης και της ανίχνευσης των

νόμων και των κανόνων των Μαθηματικών αναπτύσσουν ικανότητες λογικής σκέψης, διαμορ-

φώνουν σωστή κρίση και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν λογικές σχέσεις μεταξύ ανεξάρτητων

γεγονότων ([Rom09]).

3.4 Δυσκολίες στη μάθηση των Μαθηματικών

Γύρω από το μάθημα των Μαθηματικών, επικρατεί μία ισχυρή άποψη η οποία αφορά στη

μεγάλη δυσκολία του αντικειμένου. Λόγω της δυσκολίας αυτής, η μάθησή του, προκαλεί

συχνά δυσφορία από τους μαθητές, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το έργο των

καθηγητών. Υπάρχουν μαρτυρίες από ανθρώπους κάθε μορφωτικού επιπέδου, ότι οι ίδιοι

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση του μαθηματικού αντικειμένου, γεγονός που τους

γεμίζει με απέχθεια για αυτό, τους προκαλεί ανασφάλεια και τελικά τους κάνει να αδιαφορούν

για αυτό.

Σύμφωνα με την D. Ball ([Rom09]), υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι που οδηγούν

τους ανθρώπους σε αυτή την αποστροφή για το μάθημα των Μαθηματικών και οι περισσότεροι

έχουν να κάνουν με την ίδια τη φύση του μαθήματος. Αρχικά, σαν μάθημα έχει μία αυστηρή

σειρά. Δύο από τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους είναι η συνοχή και συνεκτικότητα. Αφού

παρουσιαστούν οι θεμελιώδεις και αξιωματικοί ορισμοί, κάθε άλλη έννοια που παρουσιάζεται

στηρίζεται σε αυτά που ο μαθητής έμαθε προηγουμένως. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες ενότητες.

΄Ετσι όσο η ύλη του μαθήματος προχωράει, έστω και ένα μικρό κενό στις παλαιότερες έννοιες,

μπορεί να κάνει αδύνατη την κατανόηση της νέας ύλης.

Επιπλέον ένα χαρακτηριστικό των μαθηματικών είναι η αυστηρή μαθηματική γλώσσα και

η απόλυτη τυποποίηση του περιεχομένου τους. Τα μαθηματικά έχουν τη δική τους ορολογία.

Γεγονός που σημαίνει ότι ο μαθητής, πέρα από την κατανόηση των εννοιών, θα πρέπει να είναι

σε θέση να διαβάσει και να γράψει μαθηματικά, κάνοντας χρήση της κατάλληλης ορολογίας. Η

μαθηματική γλώσσα, όχι απλώς δεν μοιάζει με τη φυσική, αλλά πολλές φορές θυμίζει να έχει

την αντίθετη ερμηνεία από αυτή που κανείς θα περίμενε. Ακόμη, συνολικά τα μαθηματικά, στα

μάτια πολλών ανθρώπων, μοιάζουν απλώς σαν μία σειρά από αυστηρά διατυπωμένους κανόνες

και όχι ως τρόπος σκέψης, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερη αποστροφή από τους μαθητές.

Τέλος, η μοναδικότητα της αλήθειας και η αναγκαιότητα της τήρησής των κανόνων των

μαθηματικών, κάνει τους μαθητές να βρίσκουν το μάθημα δύσκολο. Υπάρχουν άνθρωποι

που από τη φύση τους μπορούν να πειθαρχούν στους κανόνες, όμως η πλειοψηφία δεν έχει

αυτή την ικανότητα. Εκείνοι λοιπόν είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και θεωρούν τα

μαθηματικά σαν κάτι μακρυά από τη φιλοσοφία τους.
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3.5 Ο ρόλος του καθηγητή για την επίλυση των

δυσκολιών

Παρ΄ όλη την χρησιμότητα των μαθηματικών σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, καταλήγουμε

πως η ουσιαστική μάθηση του μαθηματικού αντικειμένου είναι μια από τις πιο πολύπλοκες

διαδικασίες και για να επιτευχθεί πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.

Αρχικά το παιδί, για να μπορέσει να μάθει, πρέπει πρώτα από όλα να έχει θέληση και να

δείχνει ενδιαφέρον προς το αντικείμενο μάθησης ([Raj06], [Bal01],[Rom09]).
Πρωταρχικός, λοιπόν, ρόλος του καθηγητή είναι να προσαρμόσει το αντικείμενο αυτό στις

ανάγκες, τα ενδιαφέρονται, τις κλίσεις και τις ικανότητες του παιδιού, ώστε να το παρακινήσει

να δώσει προσοχή. Επίσης το αντικείμενο που καλείται να μάθει ο μαθητής θα πρέπει να είναι

ανάλογο προς τις νοητικές του ικανότητες για να βρίσκεται σε ισορροπία η γνώση που αποκτά

και το στάδιο της νοητικής του ανάπτυξης.

Ακόμα, απαραίτητο συστατικό στοιχείο της ουσιαστικής μάθησης είναι η ενεργητική συμ-

μετοχή του μαθητή. Για αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει ελευθερία σκέψης και έκφρασης

καθώς και καλή σχέση ανάμεσα στο παιδί και τον καθηγητή.Επιπλέον, είναι πολύ σημαντι-

κό, η προσφερόμενη προς μάθηση γνώση, να είναι ξεκάθαρη και να παρουσιάζεται από τον

καθηγητή χωρίς την ανάμειξη άσχετων με αυτή πληροφοριών. Ο μαθητής πρέπει να έχει

συγκεντρωμένη την προσοχή του σε ένα μόνο θέμα, ώστε να μπορέσει να μάθει.

Τέλος, ένα από τα βασικότερα στοιχεία που ευνοούν την ουσιαστική μάθηση είναι η έννοια

της επανάληψης. Μέσω της επανάληψης οι γνώσεις διατηρούνται για πολύ μεγάλο χρονικό

διάστημα μέσα στο μυαλό και γίνονται πιο μόνιμες και πιο σταθερές.
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Κεφάλαιο 4

Η χρήση της Τεχνολογίας στην

Εκπαίδευση

Καθώς μελετούσαμε τις θεωρίες μάθησης, παρατηρήσαμε ότι, σε όλες τις θεωρίες, βασίζεται

και κάποια μορφή τεχνολογικών μέσων που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό

συνεπάγεται ότι η χρήση διάφορων λογισμικών, υπολογιστικών φύλλων ή γλωσσών προγραμ-

ματισμού, επιφέρει ιδιαίτερα αποτελέσματα κατά τη διδασκαλία.

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών παγκοσμίως, αναγνωρίζουν τα οφέλη της χρήσης τους,

ενώ ήδη πολλοί από αυτούς κάνουν χρήση της τεχνολογίας. Η θετική αυτή στάση, δεν είναι

τυχαία. Υπάρχουν σοβαρά κίνητρα υπέρ της χρήσης στα σχολεία ([Liv12], [Tin13]).

Τεκμηριώνοντας τη θετική στάση των εκπαιδευτικών, θα αναφέρουμε ότι ο υπολογιστής

έχει απεριόριστη υπομονή και δεν κάνει κοινωνικές διακρίσεις. Επίσης έχει τη δυνατότητα να

κάνει το μάθημα ευχάριστο και κατανοητό, επιτρέποντας την εξέλιξη του μαθήματος σε ρυθμό

ανάλογο με τις δυνατότητές του μαθητή. Ακόμη έχουμε ανάδραση με άμεση αξιολόγηση της

ορθότητας των απαντήσεών του μαθητή καθώς βοηθάνε στην καλλιέργεια μεθοδικού τρόπου

σκέψης. Τελικά η χρήση των διδακτικών μέσων, υπόσχεται νέες διαστάσεις της διδακτικής

πράξης, παρέχοντας συνεχή επικοινωνία μέσω καθηγητών, μαθητών και γονέων.

Ωστόσο η τεχνολογία δεν αρκεί για να εγγυηθεί την αποτελεσματική μάθηση. Ιδιαίτερα

σημαντικό είναι το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η τεχνολογία καλείται:

1. να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους μαθησιακούς-διδακτικούς στόχους,

2. να υποστηρίξει σύγχρονα μοντέλα μάθησης που βασίζονται σε πραγματικά-καθημερινά

προβλήματα,

3. να προσφέρει σε μαθητές-καθηγητές περισσότερες ευκαιρίες για ανατροφοδότηση, ανα-

στοχασμό και αναθεώρηση,

4. την οικοδόμηση τοπικών και οικουμενικών μαθησιακών κοινοτήτων και

5. να επεκτείνει τις δυνατότητες για επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών
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Από την άλλη πλευρά, έρχονται και εκείνοι που εναντιώνονται στη χρήση της τεχνολο-

γίας στη διαδικασία της διδασκαλίας. Τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι αρχικά, τα πακέτα

λογισμικού, από τη φύση τους είναι αυθαίρετα και ανεξιχνίαστα, επειδή αντιπροσωπεύουν την

εσωτερική δομή και πολυπλοκότητα της σκέψης του προγραμματιστή. Επιπλέον υπάρχει ο

φόβος της αίσθησης εξάρτησης του μαθητή από τον υπολογιστή και μείωση της εμπιστοσύνης

στις δικές του δυνάμεις και στην κοινωνική του αποτελεσματικότητα, καθώς και η κοινωνική

απομόνωση και μοναξιά του μαθητή. Τέλος έχουμε την άνιση πρόσβαση της πληροφορίας στις

ιεραρχημένες κοινωνικές τάξεις ή ομάδες ([Tin13]).
Στο ερώτημα λοιπόν ‘‘γιατί ο υπολογιστής προκαλεί τόσο έντονες αντιδράσεις και προ-

βληματισμούς, αφού δεν είναι τίποτε άλλο από μια μηχανή’’, ο Salomon (1988) υποστηρίζει

ότι οι παραδοσιακές μηχανές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Στις μηχανές-εργαλεία που είναι κατά κάποιον τρόπο προέκταση του χεριού μας (πινέλο, σκα-

λιστήρι, γραφομηχανή κ.λπ.)

Στις μηχανές που κατασκευάζονται με σκοπό να δουλεύουν μαζί με εμάς, για μας (αυτοκίνητο,

πλυντήριο, ρολόι κ.λπ.)

Τα συστήματα υπολογιστών ανήκουν σε μια τρίτη κατηγορία, που εκτός του ότι περιλαμ-

βάνει και τις δύο προηγούμενες, αποκτά και νέες ιδιότητες. Χρησιμοποιούνται ως διαμεσολα-

βητές για να επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους από όπου κι αν βρίσκονται, να κάνουν

‘‘έξυπνες δουλειές’’ μέσα σε δύσκολες καταστάσεις ή επικίνδυνες για τον άνθρωπο συνθήκες,

γίνονται δηλαδή ένα είδος διαμεσολαβητή και συνεργάτη μας.

Τελικά, για τη χρήση τους, έχουμε διάφορες αντιδράσεις, από τον άκριτο ενθουσιασμό

μέχρι την πλήρη άρνηση. Μια σοβαρή μειοψηφία τοποθετείται κάθετα αντίθετη. Υποστηρι-

ζόμενη από αξιόλογη έρευνα που δείχνει μικρό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα από τις Τ.Π.Ε. στο

σχολείο, τοποθετείται είτε χρηστικά (δεν κερδίζουμε τίποτε) είτε ιδεολογικά (οι υπολογιστές

μας αποσπούν από τις βαθύτερες αξίες και στόχους της εκπαίδευσης). Μια άλλη αντίληψη

υποστηρίζει ότι η σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής επιβάλλει τους Υπολογιστές και τα

Δίκτυα στο σχολείο. Η αγορά εργασίας, λένε, ζητά τέτοιες δεξιότητες και η εκπαίδευση οφε-

ίλει να ανταποκριθεί. Κάπως γενικότερα θέτουν το ζήτημα κάποιοι λέγοντας ότι χρειάζονται

οι υπολογιστές στα σχολεία, μια και προετοιμάζουμε τον πολίτη της νέας κοινωνίας. Τέλος,

μερικοί διακατέχονται από ιερό ενθουσιασμό και δηλώνουν τις πληροφορικές δεξιότητες ως

αντίστοιχες της γραφής και της ανάγνωσης στη νέα εποχή.

Πιο κοντά στην εκπαίδευση είναι το επιχείρημα ότι οι Τ.Π.Ε. στο σχολείο βελτιώνουν τη

διδασκαλία και τη μάθηση ([Liv12]).

4.1 Διάφορα λογισμικά και η χρήση τους.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών υποστηρίζει την έμφαση που δίνεται στο πρόγραμ-

μα σπουδών, στην εμπλοκή των μαθητών σε μαθηματικές δραστηριότητες, στη διερεύνηση

μαθηματικών ιδεών και στην επίλυση προβλήματος μέσα από τη χρήση εξειδικευμένων λογι-

σμικών για μαθηματική διερεύνηση και των εργαλείων κοινωνικού λογισμικού για συλλογι-

κή διαπραγμάτευση και συνεργασία. Τα ψηφιακά εργαλεία που προτείνονται στο πρόγραμμα

σπουδών χρησιμοποιούνται ως εργαλεία έκφρασης και οργανώνονται σε πέντε κατηγορίες,
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ανάλογα με το είδος της μαθηματικής δραστηριότητας και τον τρόπο χρήσης της υφιστάμενης

τεχνολογίας. Αυτές είναι:

• Η μαθηματική έκφραση μέσω προγραμματισμού

• Ο δυναμικός χειρισμός γεωμετρικών αντικειμένων και σχέσεων

• Η αλγεβρική διερεύνηση με αντίστοιχα συστήματα

• Η διερεύνηση και επεξεργασία δεδομένων για στατιστική και πιθανότητες

• Ο πειραματισμός με ψηφιακά μοντέλα

Τα εργαλεία αυτά αξιοποιούνται με συνδυασμό μεικτής και διακριτής παρέμβασης. Αρχικά

με τη μορφή πειραμάτων που ενσωματώνονται σε διαφορετικά σημεία της ύλης, συνδυάζοντας

ορισμούς και ιδιότητες με ασκήσεις και δραστηριότητες. Τέλος με τη μορφή ως βασικό υλικό

σε συνθετικές εργασίες για το σχεδιασμό και την προετοιμασία μαθητικών δραστηριοτήτων,

αλλά και για μαθηματική διερεύνηση.

Τα πειράματα εμπεριέχουν διασυνδεδεμένες αναπαραστάσεις και η βασική χρήση τους α-

πό μαθητές προβλέπει το δυναμικό χειρισμό μαθηματικών αντικειμένων ώστε συμπεριφορές,

σχέσεις και ιδιότητες να γίνονται αντικείμενο προβληματισμού, διερεύνησης και διαπραγμάτευ-

σης. Για παράδειγμα, ένα πείραμα μπορεί να στοχεύει στην επεξήγηση μιας έννοιας ή στην

απαραίτητη εμβάθυνση για την κατανόησή της από τους μαθητές.

Επίσης, το κάθε πείραμα μπορεί να καλύπτει μια έννοια στενά ή σε ένα ευρύτερο εννοιο-

λογικό πεδίο όπου εμπλέκονται συνδεδεμένες μαθηματικές έννοιες. Σε μια δραστηριότητα

κατασκευής της περιμέτρου ενός τριγώνου με ένα εργαλείο δυναμικής γεωμετρίας, περιλαμ-

βάνονται στοιχεία που αφορούν τον τρόπο κατασκευής ισοσκελούς και ισοπλεύρου τριγώνου,

αλλά και αναγκαίες συνδέσεις με γνώσεις που έχουν οι μαθητές για τις ιδιότητες του κύκλου

([Γλα15]).

Excel

Το Microsoft Excel είναι ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα γενικής χρήσης και πιο συγκεκριμένα,

εργαλείο υπολογισμού και ανάλυσης δεδομένων που μπορεί να αξιοποιηθεί για οργάνωση,

διαχείριση και ταξινόμηση δεδομένων, για γραφική και αριθμητική παρουσίαση δεδομένων και

εξαγωγή συμπερασμάτων ([Στα08]). Με το πρόγραμμα του Excel, μας δίνεται η δυνατότητα

να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες μας σε πίνακα. Συγκεκριμένα, μας επι-

τρέπει να οργανώσουμε τα δεδομένα μας σε γραμμές και στήλες και αν θέλουμε να αναλύσουμε

αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τύπους ή διαγράμματα.

Η χρήση τέτοιου είδους ηλεκτρονικών προγραμμάτων, φέρει πολλά σημαντικά πλεονε-

κτήματα τα οποία μας διευκολύνουν ουσιαστικά. Αρχικά, σαν αριθμητικό περιβάλλον, δε-

ίχνοντας και κάνοντας κλικ σε ένα κελί, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε μεταβλητές όπως

στα περισσότερα από τα άλλα αριθμητικά περιβάλλοντα, διότι τα κελιά είναι αντίστοιχα οι με-

ταβλητές. ΄Ετσι ένα μαθηματικό μοντέλο ή ένας τύπος συνδέει τα κελιά ενός φύλλου εργασίας

Excel και επιτρέπει μια εναλλακτική αναπαράσταση των μαθηματικών δομών.
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Επίσης, γίνεται αυτόματη ενημέρωση των κελιών. Αν αλλάξει η τιμή ενός κελιού οπου-

δήποτε στο φύλλο, όλες οι άλλες τιμές που σχετίζονται με αυτό το κελί θα ενημερωθούν

αυτόματα. ΄Ετσι είναι πολύ εύκολο να μελετήσει κανείς μαθηματικές δομές με παραμέτρους.

Αν για παράδειγμα το σχήμα ενός γραφήματος εξαρτάται από μια παράμετρο, βάζοντας την

τιμή της παραμέτρου, θα ενημερωθεί αυτόματα το σχήμα χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσουμε

ένα καινούριο πρόγραμμα.

Επιπλέον μπορούμε, με τη χρήση κουμπιών ελέγχου, να αλλάξουμε την τιμή μιας μετα-

βλητής και το υπόλοιπο φύλλο εργασίας να ενημερώνεται αυτόματα. ΄Ετσι μας επιτρέπουν να

σκεφτόμαστε ‘‘με οπτικό τρόπο’’ χωρίς να χρειάζεται να κρατάμε σημειώσεις για τη σειρά που

πρέπει να γίνουν οι πράξεις ([Στα08]).

Οι πιο συνηθισμένες χρήσεις του προγράμματος Excel είναι η διενέργεια υπολογισμών,

σε μεγάλο όγκο οργανωμένων δεδομένων και η αξιοποίηση των γραφικών παραστάσεων που

υποστηρίζονται από αυτά. Επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν ως στοιχειώδεις βάσεις δεδομένων

χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες ταξινόμησης και αναζήτησης που υποστηρίζουν. ΄Ετσι οι

μαθητές μπορούν να καταγράφουν και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους καλύτερα, σαν

μέρος μιας τυπικής πρακτικής δραστηριότητας.

Οι δραστηριότητες που προάγουν την αλληλεπιδραστική και ανοιχτού τύπου εξερεύνηση

των μαθηματικών εννοιών, παίρνουν το πλεονέκτημα από τις δυνατότητες του προγράμματος

που επιτρέπουν στο μαθητή να επεκταθεί πέρα από αυτά που θα μπορούσε να κάνει στο χαρτί

και επιπλέον δίνουν τη δυνατότητα στους δασκάλους και τους μαθητές να ανακαλύψουν τις

μαθηματικές έννοιες σαν σε περιβάλλον εργαστηρίου. Δημιουργώντας μια τέτοια προσομοίωση

οι δάσκαλοι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με τη χρήση του προγράμματος Excel να

φτιάξουν σχέσεις ανάμεσα σε γραφικές, αλγεβρικές και γραφικές αναπαραστάσεις φαινομένων

του πραγματικού κόσμου. Μεταξύ άλλων, στη διδασκαλία των Μαθηματικών, έχει προταθεί

η χρήση του, για τη γραφική επίλυση συστήματος εξισώσεων.

΄Ενα παράδειγμα χρήσης τέτοιου ηλεκτρονικού προγράμματος στα Μαθηματικά είναι η με-

γιστοποίηση του εμβαδού ενός ορθογωνίου με δεδομένη περίμετρο. Το πρόβλημα του εμβαδού

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα των Μαθηματικών από το Γυμνάσιο. Το Excel επι-

τρέπει στους μαθητές να χρησιμοποιούν κουμπιά ελέγχου για να αλλάζουν τις παραμέτρους

του προβλήματος και να παρατηρούν δυναμικά τα αποτελέσματα σε αριθμητική, γεωμετρική

και γραφική μορφή ([Στα08]).

Θα δούμε ένα παράδειγμα χρήσης του προγράμματος Excel στο μάθημα της Στατιστικής

στη Γ΄ Λυκείου.

Ζητείται να βρεθεί η μέση τιμή των δεδομένων και να δημιουργηθεί το ιστόγραμμα κατα-

νομής συχνοτήτων

Τα δεδομένα μας είναι ομαδοποιημένα. Αρχικά ο μαθητής πρέπει να δημιουργήσει έναν

πίνακα, όπου θα έχει τις κλάσεις και τη συχνότητα αυτών. Στη συνέχεια, αθροίζοντας τα

κελιά των συχνοτήτων βρίσκει το συνολικό πλήθος. Για τη σχετική συχνότητα, διαιρεί τη

συχνότητα της κάθε κλάσης δια του αθροίσματος των συχνοτήτων.
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(αʹ) Excel- Ιστόγραμμα (βʹ) Excel- Μέση Τιμή

Σχήμα 4.1: Στατιστική Ανάλυση

Υπάρχει η επιλογή που μας εμφανίζει το ιστόγραμμα. Για τη μέση τιμή, υπολογίζουμε

το γινόμενο της συχνότητας με το κέντρο της κάθε κλάσης και το άθροισμα όλων αυτών

των τιμών. Η μέση τιμή είναι το πηλίκο αυτού του αθροίσματος με το πλήθος στοιχείων του

δείγματος.

EucliDraw

Το EucliDraw είναι ένα πρόγραμμα δυναμικού σχεδιασμού σχημάτων Ευκλείδειας Γεωμετρίας

του επιπέδου. Είναι ένα μέσο με το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε γρήγορα

και με απόλυτη ακρίβεια σχήματα. Ο χειριστής του λοιπόν, εφόσον είναι σε θέση να το

χρησιμοποιήσει, μπορεί να αντικαταστήσει το χαρτί με την οθόνη του υπολογιστή και το

μολύβι με τον κέρσορα. Επιπλέον ο δυναμικός του χαρακτήρας, επιτρέπει τη διατήρηση των

σχέσεων μεταξύ των στοιχείων που έχουμε σημειώσει, ακόμα και όταν το αρχικό σχήμα

μεταβάλλεται ([Παμ15]).

Παρακάτω θα περιγράψουμε κάποια από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος:

΄Ετοιμα προς χρήση σχήματα. Για παράδειγμα σημεία, τμήματα, ευθείες, τρίγωνα, τετράγωνα,

κύκλοι, πολύγωνα, κωνικές τομές κτλ.

΄Ετοιμα προς χρήση ειδικά σχήματα. Για παράδειγμα ορθογώνια τρίγωνα, ισοσκελή, εγγράψιμα

τετράπλευρα, κανονικά πολύγωνα, ελλείψεις, παραβολές κτλ.

Ειδικός επεκτάσιμος κατάλογος εργαλείων-κέντρων-τριγώνων.

Αντικείμενα-αριθμοί και αντικείμενα-τύποι που αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους, όσο και με

άλλα αντικείμενα.

Γραφήματα συναρτήσεων, παραμετρικές καμπύλες, δυναμικοί γεωμετρικοί τόποι.

Ευκλείδειοι μετασχηματισμοί, όπως ανακλάσεις, στροφές, μεταθέσεις, ομοιοθεσίες.

Αυτόματη παραγωγή κώδικα με το πάτημα ενός κουμπιού.

΄Ολα αυτά τα έτοιμα εργαλεία προσφέρουν τη δυνατότητα στον καθηγητή, να παρουσι-

άσει πάρα πολλά θέματα του σχολικού αναλυτικού προγράμματος. Για την κατασκευή ενός

σχήματος, διαλέγουμε ένα εργαλείο και μετά κάνουμε κλικ και σέρνουμε το δρομέα. Με-

ρικές φορές αρκεί ένα μόνον κλικ για να προστεθεί ένα νέο στοιχείο στο σχήμα, π.χ. το
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μέσον μιας πλευράς του, η ο περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου. Ωστόσο ο δυναμικός χαρα-

κτήρας, επιτρέπει στον μαθητή να διαπιστώνει και να μάθει να εκμεταλλεύεται ποιες ιδιότητες

διατηρούνται σε περίπτωση μεταβολής του αρχικού σχήματος. Για παράδειγμα οι διάμεσοι

τριγώνου επανασχεδιάζονται στην σωστή θέση, μόλις μετακινηθεί ή αλλάξει το σχήμα του

τριγώνου. Αυτό το χαρακτηριστικό ανοίγει νέες προοπτικές στην ανακάλυψη θεωρημάτων.

Για παράδειγμα, όπως και να μεταβάλλεται το τρίγωνο στην οθόνη, παρατηρούμε ότι οι τρεις

διάμεσοι διέρχονται πάντοτε από ένα σημείο ([Παμ15]).

Το πρόγραμμα αυτό έχει εκτός των άλλων και τη δυνατότητα να απομονώσει κάποια μόνο

συγκεκριμένα εργαλεία προς χρήση. ΄Ετσι γίνεται εύκολη και η χρήση του από τους ίδιους

τους μαθητές ώστε να γίνουν εκείνοι οι δημιουργοί των σχημάτων και να ανακαλύψουν μόνοι

τους πολλές από τις ιδιότητες των σχημάτων που οι ίδιοι δημιούργησαν καθώς και των στοι-

χείων του κάθε σχήματος. Εκτός της πληθώρας των έτοιμων προς χρήση εργαλείων, υπάρχει

ενσωματωμένο ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προγραμματισμού, στο οποίο ο εκπαιδευτικός

μπορεί να γράψει και να κατασκευάσει πρόσθετα εργαλεία δικής του επινόησης, ανάλογα με την

ύλη που έχει να διδάξει. ΄Ετσι οι δυνατότητες του προγράμματος επεκτείνονται απεριόριστα

([Παμ15]).

Θα δούμε ένα παράδειγμα χρήσης EucliDraw από μαθητές Β΄ Λυκείου.

Ζητείται να μελετηθεί η ανακλαστική ιδιότητα της έλλειψης

Αρχικά θεωρούμε τα σημεία Ε και Ε΄ που είναι οι εστίες της έλλειψης. Στη συνέχεια

για τυχαίο σημείο Μ της έλλειψης, φέρνω την εφαπτομένη σε αυτό. Από το ίδιο σημείο Μ

φέρουμε κάθετη ως προς την εφαπτομένη. Κάνοντας τις μετρήσεις των γωνιών παρατηρούμε

ότι σε κάθε θέση, η γωνία ΕΜΕ΄ διχοτομείται από αυτή τη κάθετη.

Σχήμα 4.2: EucliDraw
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Cabri Geometry - Geometer Sketchpad

Είναι και τα δύο διαδραστικά λογισμικά γεωμετρίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση της

γεωμετρίας και τριγωνομετρίας. Το πρώτο γαλλικό και το δεύτερο αμερικάνικο. Ιδιαίτερα

στην ελληνική διδασκαλία, οι περισσότερες έρευνες εστιάζονται στο γαλλικό Cabri Geometry,
για το οποίο έχει αποκτηθεί άδεια χρήσης εγκατάστασης λογισμικού σε ελληνικά σχολεία.

([Λεμ11])

Τα προγράμματα επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργεί γεωμετρικά σχήματα, αποδεικνύον-

τας και παρατηρώντας περισσότερα πράγματα από ότι μπορεί να δείξει κάποιος στον πίνακα.

Επίσης, οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ σημείων σε ένα γεωμετρικό αντικείμενο, μπορο-

ύν εύκολα να αποδειχθούν, πράγμα που καθιστά πιο εύκολη τη διαδικασία της διδασκαλίας

του αντικειμένου αλλά και της κατανόησης από τους μαθητές. Ακόμη, παρέχεται η δυνα-

τότητα δημιουργίας γραφημάτων με την οποία επιτυγχάνεται η εξερεύνηση των συνδέσεων

μεταξύ της γεωμετρίας και της άλγεβρας. Σύμφωνα με το άρθρο [Μακ07], με τη χρήση των

Cabri Geometry - Geometer Sketchpad έχουμε τη δυνατότητα της άμεσης διαχείρισης των

μαθηματικών αντικειμένων και σχημάτων, ώστε αυτά να ενσωματωθούν στην καθημερινή εκ-

παιδευτική διαδικασία. Για παράδειγμα, η διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί και οι

εκπαιδευόμενοι, αφού δημιουργήσουν ένα σχήμα με βάση ένα λογισμικό, μπορούν να το μεγε-

θύνουν ή να το σμικρύνουν ή και να το μετατοπίσουν πάνω σε ένα άλλο, φαίνεται να αποδίδει

σημαντικά στην εκπαιδευτική πρακτική, κάτι που βέβαια δεν θα μπορούσε με την ίδια ευκολία

να πραγματοποιηθεί με τους παραδοσιακούς τρόπους διδακτικής προσέγγισης.

Θα δούμε ένα παράδειγμα χρήσης των Cabri Geometry - Geometer Sketchpad από τους

μαθητές μέσα στη τάξη.

Ζητείται να κατασκευαστεί ορθογώνιο τρίγωνο και να αποδειχθεί το Πυθαγόρειο Θεώρημα.

Αρχικά δημιουργούμε το ορθογώνιο τρίγωνο και παρατηρούμε τις σχέσεις που δημιουρ-

γούνται μεταξύ των πλευρών. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των εμβαδών των τετραγώνων ή

διαφορετικά των εμβαδών των κύκλων επαληθεύουμε το Πυθαγόρειο Θεώρημα.

(αʹ) Cabri Geometry (βʹ) Geometer Sketchpad

Σχήμα 4.3: Πυθαγόρειο Θεώρημα
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GeoGebra

Το λογισμικό GeoGebra, είναι ένα λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας για εκπαιδευτικούς σκο-

πούς. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξερευνήσουν ένα γεωμετρικό πρόβλημα και

να επαληθεύσουν ή να απορρίψουν τους συλλογισμούς τους. Αυτή η διαδικασία διερεύνη-

σης, διευκολύνει την συνεργασία των μαθητών στην αναζήτηση λύσης ενός προβλήματος και

ενισχύει την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

Τα περισσότερα τμήματά του αποτελούν ελεύθερο λογισμικό το οποίο σημαίνει ότι έχει

τη δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης. ΄Ολοι οι μαθητές μπορούν δωρεάν και εύκολα να το

εγκαταστήσουν στους υπολογιστές τους. Το GeoGebra συνδυάζει τη γεωμετρία και την

άλγεβρα παρέχοντας το πλεονέκτημα στον μαθητή να κατασκευάσει γεωμετρικά σχήματα και

να εισαγάγει αλγεβρικές εξισώσεις οι οποίες αναπαριστώνται γεωμετρικά.

Η επιφάνεια εργασίας του είναι λιτή, εύκολα κατανοητή ακόμα και από τον αρχάριο χρήστη

και εμφανίζει χρήσιμες υποδείξεις κάθε φορά που ο δείκτης του ποντικιού περνάει πάνω από

κάθε κουμπί της οθόνης.

Θα δούμε ένα παράδειγμα χρήσης του GeoGebra στο διαφορικό λογισμό της Γ΄ Λυκείου

([Λεμ11]).

Ζητείται η μελέτη της συνάρτησης −0.5x3 − 1.5x2 + x + 1.5.

Οι μαθητές θα σχεδιάσουν την πρώτη και τη δεύτερη παράγωγο. Στη συνέχεια μπορεί

άμεσα να παρατηρηθεί ότι στα σημεία που η συνάρτηση παρουσιάζει τοπικό ακρότατο, η πρώτη

της παράγωγος μηδενίζεται ενώ στο σημείο όπου η συνάρτηση αλλάζει καμπή, η δεύτερη

παράγωγος μηδενίζεται.

Σχήμα 4.4: GeoGebra
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Χελωνόκοσμος

Η Logo είναι μία γλώσσα προγραμματισμού, που είναι η πρώτη με την οποία έρχονται σε επαφή

οι μαθητές του γυμνασίου. Ο Χελωνόκοσμος είναι η Ελληνική έκδοση της γλώσσας αυτής,

όπου το περιβάλλον, οι εντολές και τα μηνύματα είναι όλα στα ελληνικά ([Υπο11]).

΄Οταν έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να λύσουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε

κάποια πολύ βασικά βήματα. Αρχικά πρέπει να διακρίνουμε τα δεδομένα και τα ζητούμενα.

Στη συνέχεια, αν το πρόβλημα είναι δύσκολο πρέπει να το χωρίσουμε σε απλούστερα υπο-

προβλήματα. Τότε η λύση του προβλήματος ανάγεται στην επίλυση αυτών των απλούστερων

προβλημάτων. Αλγόριθμος είναι μία σειρά από σαφή και αναλυτικά βήματα τα οποία ακο-

λουθούμε για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Καθώς προγραμματίζουμε λοιπόν, γράφουμε έναν

αλγόριθμο, σε γλώσσα που ο υπολογιστής καταλαβαίνει, στη δική μας περίπτωση στη Logo.

Η εισαγωγή των μαθητών στη διαδικασία του προγραμματισμού, έχει ιδιαίτερο όφελος

στη σωστή και δομημένη μαθηματική τους σκέψη. Τα περιβάλλοντα Logo και ιδιαίτερα ο

Χελωνόκοσμος, χαρακτηρίζονται από μερικά σημαντικά στοιχεία τα οποία τους προσδίδουν

ιδιαίτερα σημαντικές διδακτικές δυνατότητες. Τέτοιου είδους περιβάλλοντα προσομοιώνουν

φυσικές καταστάσεις στις οποίες η χελώνα εκτελεί τις εντολές του χρήστη. ΄Ετσι ο μαθητής

που το χρησιμοποιεί μπορεί να εξοικειωθεί άμεσα με αυτό. Ταυτόχρονα το αποτέλεσμα της

εκτέλεσης είναι αμέσως ορατό, οπότε ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει κατά πόσο πέτυχε

τον επιθυμητό στόχο ή όχι. Τέλος η ύπαρξη της χελώνας, δίνει έναν παιγνιώδη χαρακτήρα

στο περιβάλλον, γεγονός που δημιουργεί κίνητρο για το μαθητή ([Υπο11]).

Θα δούμε ένα παράδειγμα χρήσης του Χελωνόκοσμου από τους μαθητές Β΄ Γυμνασίου.

Ζητείται η κατασκευή κανονικών πολυγώνων

Απαραίτητες γνώσεις από τους μαθητές είναι ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου ως

ένα κλειστό πολύπλευρο με ίσες πλευρές και ίσες γωνίες. Για παράδειγμα, για το ισόπλευρο

τρίγωνο, καλούνται να οδηγήσουν τη χελώνα 10 βήματα μπροστά, να στρίψουν 60 μοίρες και

να επαναλάβουν αυτή τη διαδικασία 3 φόρες.

Σχήμα 4.5: Χελωνόκοσμος

25



26



Κεφάλαιο 5

Εισαγωγή των τεχνολογικών μέσων

στην εκπαίδευση

Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι θα προτιμούσαν να παρακάμψουν τη χρήση της τεχνο-

λογίας. ΄Ομως είναι πλέον γεγονός ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία μέσα στην

τάξη στις επόμενες δεκαετίες. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, όπως αναφέρεται

στο [Ken99], θα καθοριστεί ουσιαστικά από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη χρήση

της στη διδασκαλία. ΄Εχουν ήδη γίνει αρκετά βήματα για να συμπεριληφθούν νέες τεχνολογίες

σε όλους τους κλάδους που διδάσκονται σε σχολεία και πανεπιστήμια. Αν τελικά η τεχνολο-

γία ενσωματωθεί επιτυχώς στις αίθουσες διδασκαλίας, τότε οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών

θα πρέπει να είναι σε θέση να υποδείξουν σε αυτούς τη σωστή χρήση της τεχνολογίας στη

διαδικασία της διδασκαλίας.

Η χρήση της τεχνολογίας από τους μαθητές, εξαρτάται ουσιαστικά από την ικανότητα των

εκπαιδευτικών να ενσωματώσουν την τεχνολογία στη διδασκαλία τους. Η επιμόρφωση των

καθηγητών λοιπόν πάνω σε αυτό τον τομέα, μπορεί να τους προσφέρει αυτοπεποίθηση αλλά

και την απαραίτητη γνώση που απαιτείται για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τεχνολογικά

εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. ΄Ετσι για να βρεθεί ο σωστός τρόπος καθοδήγησης

των εκπαιδευτικών, θα πρέπει αρχικά να έχει γίνει σαφές το εύρος των γνώσεων που θα πρέπει

ένας εκπαιδευτικός να έχει ώστε να μπορεί να κάνει χρήση της τεχνολογίας μέσα στην τάξη

([Ken99]).

5.1 Μία πρώτη προσέγγιση

Σύμφωνα με το άρθρο [Βαγ11] τη δεκαετία του ΄90 προτάθηκε στις ΗΠΑ, ένα πλαίσιο επαγ-

γελματικής εξέλιξης, το οποίο οργάνωνε με πρακτικό τρόπο τις βέλτιστες πρακτικές που είχαν

έως εκείνον τον καιρό καθιερωθεί.

Οι βασικές αρχές αυτής της πρότασης ήταν οι εξής πέντε

• ΄Εμφαση στην εκπαίδευση και όχι στην τεχνολογία

• ΄Εμφαση στο απαραίτητο
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• ΄Εμφαση στο σωστό χρονισμό

• ΄Εμφαση σε εναλλακτικές λύσεις

• ΄Εμφαση στη χρήση

Κάθε μία από αυτές τις αρχές ξεχωριστά, στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση της τε-

χνολογίας, ώστε να προσφέρει τα μέγιστα στη διαδικασία της διδασκαλίας, βοηθώντας τους

εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που συναντούν. Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνει

σαφές ότι ο στόχος δεν είναι η εμπέδωση της τεχνολογίας, αλλά η αξιοποίηση αυτής για τη

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, οι γνώσεις που οι εκπαιδευτικοί οφε-

ίλουν να έχουν γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας, αρκεί να είναι βασικοί χειρισμοί για

να μπορούν να χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά, καθώς και η επιμόρφωσή τους θα

πρέπει να γίνεται ακριβώς τη στιγμή που θα είναι έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσουν στην πράξη.

Επιπλέον, επειδή με τη χρήση της τεχνολογίας, πάντα υπάρχει η πιθανότητα κάτι να πάει

στραβά, θα πρέπει να υπάρχουν και εναλλακτικά σενάρια διδασκαλίας, όμως πάντα θα πρέπει

να υπάρχει στο μυαλό των εκπαιδευτικών ότι στόχος είναι τελικά η χρήση της τεχνολογίας,

η οποία θα πρέπει να επιβλέπεται και να πιστοποιείται.

Το παραπάνω πλαίσιο για να είναι εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό, θα πρέπει να πλη-

ρούνται δύο πολύ βασικές προϋποθέσεις. Από τη μία πλευρά, η τεχνολογία θα πρέπει να

χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Ο σκοπός είναι να βελτιωθεί ο

τρόπος με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν στο σχολείο, οπότε μία ανεξέλεγκτη χρήση της

τεχνολογίας ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο. Ταυτόχρονα, στόχος είναι η ποιοτική ενσωμάτωση

της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η έμφαση πρέπει να δίνεται στο περιεχόμε-

νο της ύλης και πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη διδασκαλία του. Η χρήση της

τεχνολογίας αυτή καθ΄ αυτή δε λύνει από μόνη της όλα τα προβλήματα ([Βαγ11]).

5.2 Η χρήση της τεχνολογίας μέσα στην τάξη

Στην ενότητα που ακολουθεί, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μίας έρευνας που έγινε από

το αμερικανικό περιοδικό Education Week, όπως αυτή παρουσιάζεται στο [Ken99] η οποία

αφορά σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τις απόψεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών

στη χρήση της τεχνολογίας μέσα στην τάξη. Για τις περισσότερες εφαρμογές που χρησι-

μοποιήθηκαν, η έρευνα έδειξε ότι κάποιες από αυτές έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα, ενώ

για άλλες εφαρμογές, δεν είναι σαφής η χρησιμότητά τους. Οι μελλοντικές επενδύσεις στην

τεχνολογία, φαίνεται να σχετίζονται με τη στροφή της παιδαγωγικής μεθόδου γύρω από το

κονστρουκτιβιστικό παράδειγμα. Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω προτύπου περιγράφονται

παρακάτω

• Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην απόκτηση σκέψης ανώτερης τάξης από τους μαθη-

τές και στην επίλυση προβλημάτων και λιγότερη έμφαση στην αφομοίωση κανόνων και

τεχνικών.
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• Οι βασικές δεξιότητες, δεν πρέπει να μαθαίνονται απομονωμένες, αλλά σε συνδυασμό

με υψηλού επιπέδου δραστηριότητες που συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο και χρει-

άζονται τέτοιου είδους δεξιότητες.

• Οι πληροφορίες, θα πρέπει να παρέχονται στο μαθητή, ακριβώς τη στιγμή που θα είναι

έτοιμος να κάνει τέτοιου είδους διαδικασίες και όχι σε ανύποπτο χρόνο ως ξερή θεωρία.

• Ο μαθητής αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία της διδασκαλίας, καθώς έχει

ενεργό συμμετοχή και δεν είναι ένας απλός παθητικός ακροατής του δασκάλου.

• Τα θέματα που καλύπτονται με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας έχουν λιγότερο εύρος,

αλλά με ουσιαστικότερο τρόπο, αναλύοντάς τα σε μεγαλύτερο βάθος.

Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να υποστηρίξει με ιδιαίτερο τρόπο τέτοιου είδους διδακτι-

κές προσεγγίσεις με μία μεγάλη σειρά από τρόπους. Παρακάτω θα παραθέσω συγκεκριμένα

παραδείγματα.

• Εποπτεύει, καθοδηγεί και αξιολογεί την πρόοδο των μαθητών.

• Διατηρεί σε αρχεία τις εργασίες των μαθητών.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθηγητή για την προετοιμασία υλικού το οποίο

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη.

• Βοηθάει στη συνεχή επαφή μεταξύ μαθητών, καθηγητών και γονέων.

• Οι καθηγητές μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες εμπειρίες αλλά και υλικό μεταξύ τους.

• Μπορούν οι καθηγητές με τη βοήθεια του διαδικτύου να συμβουλεύονται εμπειρογνώμο-

νες για οποιοδήποτε ζήτημα ανά πάσα στιγμή.

• Υπάρχει πρόσβαση από μαθητές αλλά και καθηγητές σε απομακρυσμένες βάσεις δεδο-

μένων, ώστε να αποκτούν εκπαιδευτικό λογισμικό.

• Τέλος οι εκπαιδευτικοί, επεκτείνουν τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους ικανότη-

τες.

Μετά από τη χρήση των τεχνολογικών μέσων, τα ευρήματα ενίσχυσαν την αρχική πεπο-

ίθηση ότι η χρήση της τεχνολογίας ευνοεί τη διδασκαλία, αφού οι μαθητές φέρνουν μετά τη

χρήση της καλύτερα αποτελέσματα στα τεστ ([Ken99]).
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5.3 Η τεχνολογία και η εκπαίδευση των εκπαιδευ-

τικών

Για να καταλάβουμε τις ανάγκες των καθηγητών όσον αφορά την τεχνολογία στη τάξη, πρέπει

να κατανοήσουμε το ρόλο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Για να γίνει αποτελεσματική

χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποκτήσουν μια ποικιλία

ισχυρών εργαλείων, έτσι ώστε, επανασχεδιάζοντας το πλάνο του μαθήματος τους, γύρω από

τις ενισχυμένες τεχνολογικά πηγές, να επιφέρουν τη μέγιστη κατανόηση του μαθήματος από

τους μαθητές.

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την κατάλληλη τεχνολογική και παιδαγωγική κατάρ-

τιση για να μπορέσουν να υποστηρίξουν μια τέτοια αλλαγή στην εκπαίδευση. Μόνο σε μερικά

ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, οι μαθητές προετοιμάζονται επαρκώς με τη χρήση τεχνολογι-

κών μέσων. Δυστυχώς, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών, δεν είναι σε θέση να

αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας τους εισάγοντας τεχνολογικά μέσα είτε γιατί δεν έχουν τα

απαραίτητα εφόδια, είτε γιατί δεν έχουν την αντίστοιχη γνώση για την χρήση αυτών ([Dec00]).

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με τη χρήση

των τεχνολογικών μέσων

Στις μέρες μας, στις περισσότερες σχολικές τάξεις, η διδασκαλία των μαθηματικών, συνεχίζει

να γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο. Παρά το ότι στο πρόγραμμα σπουδών προτείνεται ένας

πιο σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας τα νέα τεχνολογικά μέσα, πολλοί κα-

θηγητές επίμονα αρνούνται να το εφαρμόσουν. Το γεγονός αυτό συντελεί στο να αποκτούν

οι μαθητές γνώση η οποία αξιοποιείται μονάχα για να εκτελεί μηχανικές και καθοδηγούμενες

ασκήσεις επανάληψης. Οι γνώσεις αυτές δεν είναι βέβαια άχρηστες, μιας και είναι η βάση

για την αφαιρετική σκέψη. Δυστυχώς όμως δεν είναι αρκετές όταν ο εκπαιδευτικός θέλει να

ωθήσει το μαθητή σε άλλη, ανώτερη μορφή σκέψης. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στόχος

ήταν και παραμένει, οι μαθητές να ξέρουν να εκτελούν αλγορίθμους για διάφορους υπολογι-

σμούς. Αφού περάσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όμως ο στόχος θα έπρεπε να αλλάζει.

Συγκεκριμένα, ο μαθητής θα έπρεπε να μπορεί να αυτενεργεί, να επαληθεύει και να μπορεί να

φτάσει σε συμπεράσματα και αποδείξεις ([Βερ08]).

Σε αυτό το σημείο είναι που έρχεται η χρήση των τεχνολογικών μέσων να γίνει ακόμη ένα

εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές. Η χρήση της βέβαια

θα πρέπει να είναι επιλεκτική, προαιρετική και ανάλογη των εκάστοτε στόχων. Τα λογισμικά

που ήδη υπάρχουν, διακρίνονται ανάλογα με το υλικό που μπορούν να καλύψουν καθώς και

την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνονται.

Ο καθηγητής λοιπόν οφείλει να ξέρει, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, το επίπεδο

της τάξης αλλά και το κομμάτι της ύλης που έχει να παρουσιάσει, πότε και ποιο λογισμικό

μπορεί να χρησιμοποιήσει. Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να αξιοποιήσει

τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις και να τις συνδυάσει αποτελεσματικά με άλλες τεχνικές

επίλυσης προβλημάτων χρειάζεται υπομονή, προσπάθεια και κυρίως θέληση να διευρύνει τις

επιστημονικές γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητές του ([Dal00]).
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Πέρα όμως από την εξοικείωσή του με τα νέα περιβάλλοντα, ο καθηγητής μαθηματικών

πρέπει πλέον να κατέχει το γνωστικό αντικείμενο τόσο καλά ώστε να μπορεί να ελέγξει

κάθε απροσδόκητη τροπή που μπορεί να πάρει το μάθημα. Οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των

διαδικτυακών λογισμικών είναι τόσο μεγάλες, ενώ ταυτόχρονα ξεφεύγουν από τα αυστηρά

όρια της σχολικής ύλης, άρα πρέπει ο καθηγητής να μπορεί πάντα να έχει τον έλεγχο. Πρέπει

επίσης να είναι διατεθειμένος να εξερευνήσει πρώτος αυτός τις δυνατότητες των λογισμικών

που χρησιμοποιεί. Πρέπει να έχει λοιπόν δοκιμάσει αρκετά το λογισμικό για να ξέρει τις

πιθανές τροπές που θα μπορούσε να πάρει το μάθημα, ώστε να ξέρει προς ποια κατεύθυνση

θα έπρεπε να το καθοδηγήσει και τι θα έπρεπε να αποφύγει ([Βερ08]).

Στην πράξη, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αρνητικά τη χρήση της νέας

τεχνολογίας στην εκπαίδευση. ΄Ενας από τους βασικότερους λόγους είναι ότι τα εργαλεία

πληροφορικής αλλάζουν συνεχώς, γεγονός που αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να είναι συνε-

χώς σε διαδικασία επιμόρφωσης και για το γνωστικό αντικείμενο αλλά και για τα λογισμικά.

Ακόμη ένας λόγος είναι ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, ειδικά οι παλαιότεροι στο επάγγελ-

μα, δεν είναι εξοικειωμένοι με τα περιβάλλοντα των εκπαιδευτικών λογισμικών και φοβούνται

μήπως δεν μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που θα συναντήσουν. Κάποιοι άλλοι

υποστηρίζουν ότι, αφού κάνουν καλά το μάθημά τους με τα ήδη υπάρχοντα διδακτικά μέσα,

δεν υπάρχει λόγος να τα αντικαταστήσουν ή να προσθέσουν κι άλλα ([Dal00]).
Επιπλέον, οι καθηγητές έχουν μειωμένη αυτοπεποίθηση, λόγω ελλιπούς υποστήριξης κα-

θώς και έλλειψης περιεχομένου. Το πρόγραμμα σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είναι

ιδιαίτερα επιβαρυμένο, γεγονός που κάνει ακόμα δυσκολότερη την εισαγωγή τεχνολογικών

μέσων στη τάξη. Παρά το ότι τα τελευταία χρόνια, η χρήση Τ.Π.Ε. (Τεχνολογία Πληρο-

φορίας και Επικοινωνίας) έχει ενσωματωθεί στον οδηγό σπουδών, οι οδηγίες που υπάρχουν

δεν είναι σαφής, με αποτέλεσμα ακόμα και οι καθηγητές που θέλουν να τα αξιοποιήσουν να

αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Τέλος, η έλλειψη χρόνου, είναι μία από τις βασικότερες αιτίες που επικαλούνται οι εκπαι-

δευτικοί για την άρνηση τους στη χρήση τεχνολογικών μέσων στα σχολεία. Πρώτο επιχείρημα

είναι ότι το τρέχον πρόγραμμα σπουδών είναι τόσο φορτωμένο, με αποτέλεσμα να μη μένει

χρόνος για την παρουσίαση των εννοιών με Τ.Π.Ε. , όπως επίσης, είναι αδύνατο να βρεθεί

χρόνος για τη συμμετοχή των μαθητών. Επίσης, για να προετοιμαστεί ένα μάθημα, εφόσον

δεν υπάρχει έτοιμο σχέδιο από το υπουργείο, θα πρέπει ο ίδιος ο καθηγητής να ξοδέψει από

τον προσωπικό του χρόνο, είτε για να το δημιουργήσει, είτε για να ψάξει στο διαδίκτυο για

κάτι παρόμοιο. Τέλος, δεν υπάρχει χρόνος για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις νέες

τεχνολογίες. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη, χρειάζεται όμως χρόνο, τον

οποίο δυστυχώς ούτε οι εκπαιδευτικοί, αλλά ούτε και οι αρμόδιοι διαθέτουν ([Βερ08]).
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Κεφάλαιο 6

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

στην Ελλάδα ανά περιόδους

Σύμφωνα με το κείμενο [Ψηφ2009] βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών αποτελε-

ί βασική προτεραιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της

εκπαίδευσης. Η διαπίστωση αυτή επανέρχεται συνεχώς σε μελέτες, έρευνες, σχέδια και πρα-

κτικές βελτίωσης της σχολικής μάθησης. Η ανάλυση του θέματος βασίζεται στην αρχή ότι

η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου, είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι

εκπαιδευτικοί μετασχηματίζουν συνεχώς την πρακτική τους μέσα από την εμπειρία και τη

συμμετοχή τους σε τυπικές και άτυπες μορφές επιμόρφωσης.

Η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται με μια δια βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η

αναγκαιότητα της οποίας ενισχύεται λόγω των συνεχών μεταβολών στα περιβάλλοντα των κοι-

νωνιών της μάθησης. Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν νέες ανάγκες σε σχέση με τα προσόντα

και γενικότερα τον ρόλο του εκπαιδευτικού. ΄Αξονες διερεύνησης της ποιότητας της επιμόρ-

φωσης στην Ελλάδα, αποτελούν ο προσανατολισμός στις μελλοντικές ανάγκες, η ανάλυση

των πλαισίων επιμόρφωσης και οι σχετικές απόψεις των εκπαιδευτικών για αυτές.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, απασχολεί τόσο την πολιτεία όσο και

τους εκπαιδευτικούς φορείς, γεγονός που φαίνεται από τα αιτήματα των εκπαιδευτικών για

επαγγελματική ανέλιξη. Η εξέλιξη του θεσμού της επιμόρφωσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό

σύστημα διακρίνεται σε τρεις περιόδους ([Ψηφ2009]).

1. Περίοδος 1977-1992 Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η επιμόρφωση υπόκειται σε

άμεσο έλεγχο από την πολιτική εξουσία, η οποία ελέγχει το διδακτικό προσωπικό και

τα Προγράμματα Σπουδών. Τα επιμορφωτικά προγράμματα έχουν μακρά διάρκεια και

χωρίζονται σε τρεις μορφές.

• Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων πριν από την ανάληψη των καθηκόντων

τους.

• Ετήσια επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει 4ετή προϋπηρεσία.

• Περιοδικές ταχύρρυθμες επιμορφώσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε

περιφερειακή και πανελλαδική κλίμακα, σχετικά με εκπαιδευτικές καινοτομίες.
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2. Περίοδος 1992-1995 Η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταβατική α-

πό τα ελεγχόμενα από την πολιτική εξουσία μακρόχρονα επιμορφωτικά σεμινάρια με

μικρή συμμετοχή εκπαιδευτικών, σε βραχυπρόθεσμα ελεύθερης επιλογής επιμορφωτικά

σεμινάρια με μαζική συμμετοχή εκπαιδευτικών. Υλοποιούνται τρίμηνα υποχρεωτικά επι-

μορφωτικά προγράμματα ανά την Ελλάδα. Στη φάση αυτή διατηρείται ο άμεσος έλεγχος

από την πολιτική εξουσία, μειώνεται η διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων, αλλά

αυξάνεται ο αριθμός των επιμορφωμένων.

3. Περίοδος 1995-2009 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διακρίνεται ανάλογα με τον

χαρακτήρα της σε υποχρεωτική και προαιρετική.

Οι μορφές υποχρεωτικής επιμόρφωσης καθορίζονται στου επόμενους τομείς.

• Εισαγωγική επιμόρφωση, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών για τους υποψήφιους

προς διορισμό εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Περιοδική επιμόρφωση σε δύο επιμορφωτικούς κύκλους κάθε ακαδημαϊκό έτος,

διάρκειας μέχρι τρεις μήνες για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

• Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας, από 10 ως 100 ώρες για

όλους τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και ως 200 ώρες για εκπαιδευτικούς που

υπηρετούν σε μονάδες Ειδικής Αγωγής.

Υλοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια, προαιρετικού χαρακτήρα που ικανοποιούν διαπι-

στωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών σε διάφορα θέματα. Η αποτίμηση των μέχρι σήμερα

επιμορφωτικών δραστηριοτήτων επισημαίνει ελλείψεις, αδυναμίες και προβλήματα. Οι σχετικές

μελέτες διαπιστώνουν θετική στάση των εκπαιδευτικών στην ανάγκη επιμόρφωσης, αλλά συγ-

χρόνως αμφισβητούν την ποιότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης, εντοπίζουν προβληματικές

περιοχές, όπως ο κεντρικός χαρακτήρας, η συγκεντρωτική λειτουργία, η διάσταση ανάμεσα

στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και στα εφαρμοζόμενα προγράμματα.

Στην έρευνα που έγινε από το υπουργείο, δόθηκαν ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικο-

ύς, Σχολικούς συμβούλους και διευθυντές σχολικών μονάδων. Τα ερωτήματα που τέθηκαν

στρέφονται γύρω από την ποιότητα της επιμόρφωσης, η οποία συνδέεται με τις παρακάτω

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις: την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τη δια βίου

διάσταση της επαγγελματικής ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ζωής και τη

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης με τη συμβολή της δια βίου επαγγελματικής ανάπτυ-

ξης. Μέσα από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια αλλά και από τις συνεντεύξεις, έχουμε

την εξαγωγή διαφόρων συμπερασμάτων τα οποία θα παρατεθούν παρακάτω.

Αρχικά, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι η επιμόρφωση είναι αναγκαία σε

όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται

ακόμη και απαραίτητη. ΄Ομως η έλλειψη χρόνου καθώς και η ελλιπής πληροφόρηση των

ενδιαφερόμενων και το άστοχο περιεχόμενο των περιστασιακών σεμιναρίων, δυσκολεύουν την

επίτευξη του στόχου της επιμόρφωσης. Θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα συγκροτημένο

σχέδιο επιμόρφωσης, το οποίο να είναι εύκολα υλοποιήσιμο, το περιεχόμενό του να ξεφεύγει

από το αυστηρό θεωρητικό πλαίσιο και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες μίας

34



σχολικής τάξης, να υπάρχει σωστό πρόγραμμα και πλήρης πληροφόρηση των εκπαιδευτικών

για τα σεμινάρια.

Επιπλέον, όσον αφορά το περιεχόμενο, προτείνεται η διαφοροποίησή του ανάλογα τον τόπο

που ο κάθε εκπαιδευτικός διδάσκει, λαμβάνοντας υπόψιν την πολυπολιτισμικότητα της σημερι-

νής σχολικής τάξης και τις ανάγκες του κάθε σχολείου. Οι καθηγητές πρέπει να αποκτήσουν

εξοικείωση με τη διδακτική και την παιδαγωγική διάσταση των γνωστικών αντικειμένων,

κάνοντας μία σύνδεση της θεωρίας και της πράξης, λαμβάνοντας υπόψιν το είδος του ακροα-

τηρίου του. Αυτό θεωρείται ένα από τα βασικά ζητούμενα στην επαγγελματική ανάπτυξη των

εκπαιδευτικών.

Τέλος για τον τρόπο συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επιμορφωτική διαδικασία, έχουν

γίνει διάφορες προτάσεις από τους ίδιους, οι οποίες όμως συμφωνούν στον απόλυτο διαχω-

ρισμό μεταξύ του χώρου και του χρόνου της σχολικής τάξης και του χώρου και του χρόνου

της επιμόρφωσης. Από τις πιο ισχυρές προτάσεις είναι εκείνη που υποστηρίζει ότι θα έπρεπε

οι εκπαιδευτικοί να δικαιούνται απαλλαγή από το διδακτικό έργο κατά τη διάρκεια της επιμόρ-

φωσης, ώστε να μπορούν να αφοσιώνονται στη διαδικασία αυτή, μέσα όμως στα πλαίσια του

ωραρίου εργασίας τους ([Ψηφ2009]).

Κλείνοντας, η γενική διαπίστωση είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τη δυνα-

τότητα συνεχούς επιμόρφωσης, με μορφή ανοικτή και ευέλικτη, στηριζόμενοι στις ανάγκες

του κάθε σχολείου αλλά και του κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά.

Τα τεχνολογικά μέσα εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική στο ρόλο της διδασκαλίας και ποιοτι-

κή αναβάθμιση στη μαθησιακή διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Η χρήση τους

στην εκπαίδευση συνδέεται με την εμφάνιση μιας νέας μαθησιακής σχέσης μεταξύ δασκάλου

και μαθητή και τη δόμηση ενός διδακτικού περιβάλλοντος όπου οι παραδοσιακές τεχνικές

αντικαθίστανται από ευέλικτες μαθησιακές διεργασίες με επίκεντρο το μαθητή και τα ιδια-

ίτερα χαρακτηριστικά του. Στο περιβάλλον αυτό, η έμφαση στη διδασκαλία αντικαθίσταται

από την έμφαση στη μάθηση μέσα από την εφαρμογή διδακτικών στρατηγικών όπως είναι η

διερευνητική μάθηση, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η μάθηση μέσα από την επίλυση

προβλημάτων με τη βοήθεια τεχνολογικών μέσων ([Μου08]).

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογικών μέσων και η αποτελεσματική ενσωμάτωσή

τους στα προγράμματα σπουδών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής

στις περισσότερες χώρες τους κόσμου, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Μια σημαντική πα-

ράμετρος για τη χρήση τους είναι η προετοιμασία και η παροχή ουσιαστικών εφοδίων στους

εκπαιδευτικούς προκειμένου να αξιοποιήσουν τα αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα στη δι-

δακτική διαδικασία των Μαθηματικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιμόρφωση των

εκπαιδευτικών αναφέρεται σε διαδικασίες που οδηγούν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων

πάνω στη χρήση των λογισμικών και στην αξιοποίησή τους στη διδασκαλία, καθώς επίσης και

στην ουσιαστική εκμετάλλευση των υπηρεσιών του Διαδικτύου.

Η ραγδαία εξέλιξη τεχνολογίας και η ανάδειξή της σε βασικό εργαλείο για τη μετάδοση

των πληροφοριών και την ανθρώπινη επικοινωνία και συνεργασία, καθιστά απαραίτητη την

κατοχή ενός συνόλου δεξιοτήτων και γνώσεων προκειμένου κάθε εκπαιδευτικός να βελτιώσει

το επαγγελματικό του έργο και να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Μια σειρά από δεξι-

ότητες επιχειρείται να καλλιεργηθούν στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων, πολλά από

τα οποία οδηγούν σε πιστοποιητικό δεξιοτήτων.
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Η αναζήτηση των προϋποθέσεων που καθιστούν αποτελεσματικότερη την επιμόρφωση των

εκπαιδευτικών αποτελεί σημείο προβληματισμού και διαλόγου για την εκπαιδευτική και επι-

στημονική κοινότητα, καθώς παρά τις συνεχείς προσπάθειες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

στα τεχνολογικά μέσα, δεν τροποποιούν τις καθιερωμένες διδακτικές πρακτικές τους και δεν

εντάσσουν τα καινούρια λογισμικά στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από

την εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής και την κατοχή βασικών δεξιοτήτων χρήσης των

τεχνολογικών μέσων, χρειάζονται ενημέρωση και γνώση για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν

να τα ενσωματώσουν στη διδασκαλία, καθώς και θετική στάση προκειμένου να υιοθετήσουν

νέες παιδαγωγικές πρακτικές για να επιτύχουν το σκοπό αυτό.

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών προγραμμάτων, αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα

δραστηριοτήτων που εντοπίζονται, είτε στον εμπλουτισμό των παραδοσιακών στρατηγικών

διδασκαλίας, είτε σε πιο θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που πραγματοποιείται η διδακτική

διαδικασία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να δημιουργεί εκπαι-

δευτικά σενάρια και να επιλέγει, ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους, κατάλληλες δραστηρι-

ότητες που υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα λογισμικά στη βάση ενεργητικών, διερευνητικών

και ομαδοσυνεργατικών στρατηγικών διδασκαλίας. Ο κατάλληλος συνδυασμός των εκάστοτε

εκπαιδευτικών τεχνικών, ο τρόπος που οργανώνονται προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκρι-

μένοι εκπαιδευτικοί στόχοι και ο ρόλος που καλούνται να παίξουν τα λογισμικά προγράμματα

αποτελούν παράγοντες για την καλύτερη διδασκαλία των Μαθηματικών ([Μου08]).

Προγράμματα Επιμόρφωσης

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε δύο προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις

Τ.Π.Ε. που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αρχικά έχουμε το επίσημο πρόγραμμα

του υπουργείου, εκείνο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση Τ.Π.Ε. Α΄ και Β΄

επιπέδου, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και αρκετά χρόνια και έχει επιμορφώσει ένα

μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών. Επίσης θα παρουσιάσουμε μία πιλοτική εφαρμογή επιμόρφωσης

με τίτλο EPICT, ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

6.1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ Επιπέδου

Στο πλαίσιο της Πράξης με γενικό τίτλο ‘‘Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοπο-

ίηση και Εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη’’ (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)

του Ε.Π. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) ‘‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’’΄, ΕΣΠΑ 2007-

2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, διεξήχθησαν έξι περίοδοι επιμόρφωσης Β’

επιπέδου Τ.Π.Ε. κατά το διάστημα 2009 - 2015. Κεντρικός στόχος του προγράμματος αυτού

είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων πρωτοβάθμιας και της δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των

Επικοινωνιών στην τάξη και η εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.,

η απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαι-
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δευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης και η καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις,

δεξιότητες και στάσεις ([ΕπΒ]).

Βασικός σκοπός τέτοιου είδους επιμόρφωσης, είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να είναι

σε θέση να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ‘‘νέο σχολείο’’ που έρχεται γεμάτο

υποσχέσεις και όραμα να αντικαταστήσει το κλασσικό. Ο μαθητής γίνεται ο πρωταγωνιστής

της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ ο δάσκαλος περνάει στο παρασκήνιο έχοντας πλέον ρόλο

υποστηρικτικό και όχι κύριο.

Στο πλαίσιο της Πράξης διεξάγονται προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε. σε

όλη τη χώρα, στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), για τους εξής κλάδους εκπαιδευ-

τικών: Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, καθηγητές Φυσικών Επιστημών, καθηγητές Πληροφορικής,

Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί. Επίσης, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση, σε ένα ποσο-

στό του πλήθους των επιμορφούμενων ενός προγράμματος, έχουν εκπαιδευτικοί ‘‘συναφών’’

κλάδων, δηλαδή εκπαιδευτικών που έχουν δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων των παραπάνω

κλάδων, ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση.

Θα πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημοσίων ή ιδιωτικών σχολείων και να υπηρετούν

σε σχολείο κατά τη χρονική περίοδο της επιμόρφωσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να

εφαρμόσουν στην πράξη - στην τάξη τους - τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν, πράγμα

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της επιμορφωτικής διαδικασίας.

Η επιμόρφωση έγινε σε επιμορφωτικές περιόδους εξάμηνης περίπου διάρκειας η κάθε μία

και εκτιμάται ότι την παρακολουθήσαν περίπου 25.000 εκπαιδευτικοί.

Εκτός από τους καθηγητές πληροφορικής (ΠΕ19/20) και αυτούς που περιλαμβάνονται σε

μητρώα εκπαιδευτών Α’ επιπέδου παλαιότερων έργων, οι υπόλοιποι κλάδοι εκπαιδευτικών, θα

πρέπει για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε., να έχουν

πρώτα πιστοποιηθεί ως προς τις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. – Α΄ επιπέδου.

Πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου

΄Ολοι οι καθηγητές με τα απαραίτητα προσόντα, μπορούσαν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις,

οι οποίες εγγυόταν την ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ικανοποιητικό

επίπεδο. Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις διαδικασίες αυτές

συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά αίτηση, μέχρι και 3 φορές ([ΕπΒ]).

Η ύλη των εξετάσεων αυτών αφορά τους εξής τομείς:

1. Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

2. Επεξεργασία κειμένου

3. Υπολογιστικά φύλλα

4. Λογισμικό παρουσίασης

5. Διαδίκτυο και επικοινωνίες

Υπάρχει διαθέσιμο υλικό προετοιμασίας στο διαδίκτυο, καθώς και τεστ προσομοίωσης για

την εξάσκηση των εκπαιδευτικών. Μετά από την επιτυχία σε αυτές τις εξετάσεις πιστοπο-

ίησης Α΄ επιπέδου, οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να δηλώσουν συμμετοχή στα επιμορφωτικά

προγράμματα για την πιστοποίηση Β΄ επιπέδου.
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Τα επιμορφωτικά προγράμματα διεξάγονται σε επιμορφωτικές περιόδους (κάθε επιμορφω-

τική περίοδος καλύπτει κατά προσέγγιση τη διάρκεια ενός σχολικού έτους). Υλοποιούνται

σε ομάδες 10 έως 15 ατόμων και η διδασκαλία διαρκεί 96 ώρες, κατανεμημένες εν γένει σε 6

ώρες ανά εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου, ώστε να μην παρεμπο-

δίζεται η κανονική λειτουργία των σχολείων. Επίσης, προβλέπεται για τους επιμορφούμενους

εκπαιδευτικούς πρακτική εφαρμογή στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν

στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους. Συγκεκριμένα, μετά το πέρας των πρώτων εβδομάδων

από την έναρξη του προγράμματος υλοποιούν με τους μαθητές τους, σε εβδομαδιαία βάση,

εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση Τ.Π.Ε., με την καθοδήγηση και υποστήριξη των

επιμορφωτών τους.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυτές βασίζονται σε αναλυτικά σενάρια που διατίθενται

στο πλαίσιο του επιμορφωτικού υλικού και των υποστηρικτικών δομών του έργου. Ακολου-

θούν κατά το δυνατόν το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου για το συγκεκριμένο μάθημα, τη

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η διαδικασία αυτή έχει ως πρόσθετο αποτέλεσμα, τα οφέλη

που προκύπτουν από την επιμόρφωση να φτάνουν πολύ γρήγορα και με μαζικό τρόπο στους

μαθητές ([ΕπΒ]).

Τα επιμορφωτικά προγράμματα αρχικά, διεξάγονταν αποκλειστικά σε ειδικά εξοπλισμένα

κέντρα σε όλη τη χώρα, Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), από εξειδικευμένους επι-

μορφωτές (επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ), οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για το

σκοπό αυτό σε Πανεπιστήμια, Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης (Π.Α.Κ.Ε.), κατά τη

διάρκεια συγκεκριμένων επιμορφωτικών περιόδων.

Ο ρόλος των επιμορφωτών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο της εφαρμογής στην τάξη, είναι

ρόλος υποστηρικτή των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:

1. Οργάνωση, επιλογή και ανάπτυξη σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

2. Οργάνωση υποστηρικτικών συναντήσεων με τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς,

στις οποίες γίνεται επιλογή εκπαιδευτικών σεναρίων, επίλυση αποριών, δειγματικές δι-

δασκαλίες, ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιμορφούμενων μέσω παρουσιάσεων και

συζητήσεων αποτελεσμάτων από τις διδασκαλίες.

3. Ασύγχρονη υποστήριξη, κύρια σε παιδαγωγικά θέματα και θέματα χρήσης εκπαιδευτικού

λογισμικού, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

4. Συναντήσεις επιμορφωτή με έναν ή μικρό αριθμό επιμορφούμενων, για συνεργασία και

καθοδήγηση (π.χ. συνεργάζονται 2-3 εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν την ίδια εκπαιδευ-

τική δραστηριότητα στην τάξη τους).

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως, ότι οι επιμορφωτές και οι επιμορφούμενοι στο πλαίσιο της ε-

φαρμογής στην τάξη θα συντάσσουν σχετικές αναφορές από τις διδασκαλίες που έγιναν, οι

οποίες θα περιλαμβάνουν και σημεία προς ιδιαίτερη αντιμετώπιση/προσοχή ή προς βελτίωση,

για χρήση και περαιτέρω αξιοποίηση στη διαδικασία της επιμόρφωσης ([ΕπΒ]).

Στόχος της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε., είναι η κατάρτιση γνώσεων για τη χρήση

τεχνολογικών μέσων καθώς και η συνεχής βελτίωση τους. ΄Ετσι επιτυγχάνεται η προσωπική
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και επαγγελματική αναβάθμιση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, καθώς οικοδομούν νέες

γνώσεις στη αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, στη διαχείριση εκπαιδευτικού

περιεχομένου καθώς και στη μέθοδο διδασκαλίας.

Τα επιθυμητά αποτελέσματα της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. είναι οι επιμορφούμενοι

εκπαιδευτικοί να:

1. κατανοήσουν το εύρος των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, ώστε να είναι σε θέση να τις α-

ξιοποιούν κατάλληλα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για να γίνει η χρήση τους πρέπει

να υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις τις οποίες ο εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει.

΄Ετσι με σωστή και στοχευμένη χρήση των ΤΠΕ, μπορεί να επιτευχθεί αναβάθμιση της

διαδικασίας της διδασκαλίας, καθώς ο καθηγητής προσπαθεί να φέρει εις πέρας τους

στόχους που θέτει το υπουργείο στο πρόγραμμα Σπουδών,

2. γνωρίζουν τα οφέλη και τον τρόπο συμμετοχής μαθητών και καθηγητών σε κοινότητες

μάθησης. Η κοινωνική δικτύωση, προσφέρει ιδιαίτερα οφέλη, αφού οι καθηγητές μπο-

ρούν να μοιραστούν μεταξύ τους ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς και να δημιουργήσουν

καινούριο. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορα προβλήματα και να

παραθέτουν τη γνώμη τους σε αυτά,

3. αποκτήσουν συνολική εποπτεία για το υπάρχον Εκπαιδευτικό λογισμικό, τα υπάρχοντα

γενικά και ειδικά εργαλεία, καθώς και το Διαδίκτυο και τα θέματα ασφαλούς χρήσης

του. Επίσης να διδαχθούν ειδικότερα εργαλεία και διαδικτυακές υπηρεσίες καθώς και

διάφορα συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν

για την ένταξη των Τ.Π.Ε στην διδακτική πράξη,

4. έχουν την ικανότητα να διαλέγουν το κατάλληλο λογισμικό, ανάλογα την ενότητα που

θέλουν να παρουσιάσουν, ώστε η χρήση Τ.Π.Ε. να είναι στοχευμένη,

5. κατανοήσουν τα οφέλη της εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στην τάξη, ώστε να είναι σε θέση

να την υποστηρίξουν,

6. μάθουν να σχεδιάζουν μία εκπαιδευτική δραστηριότητα κάνοντας χρήση Τ.Π.Ε. και να

κάνουν το σχεδιασμό αυτό μέρος της καθημερινής τους προετοιμασίας,

7. είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει το σχολείο τους, όπως

για παράδειγμα το διαδραστικό πίνακα,

8. γνωρίσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της χρήσης των Τ.Π.Ε στην

τάξη

Μερικά επιμορφωτικά προγράμματα Β΄ επιπέδου, ακολουθούν το μοντέλο της μεικτής μάθη-

σης (blended learning). Στο μοντέλο αυτό η πλειονότητα συνεδριών γίνεται εξ΄ αποστάσεως,

ώστε να καλυφθούν και απομακρυσμένες περιοχές. Ωστόσο γίνονται και κάποιες συναντήσεις,

οι οποίες απαιτούν την μετακίνηση των εκπαιδευομένων. Η εφαρμογή του γινόταν πιλοτικά

και η διαδικασία συμμετοχής είναι διαφορετική από αυτή άλλων προγραμμάτων ([ΕπΒ]).
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6.2 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης EPICT

Θα μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με το όνομα EPICT (European
Pedagogical Information and Communications Technology), το οποίο είναι ένα ολοκληρω-

μένο πρότυπο για την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην

παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας και παρουσιάζε-

ται στο άρθρο [Μου08]. Σχεδιάστηκε για το Εθνικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης

των Εκπαιδευτικών της Σχολικής Εκπαίδευσης στη Δανία όπου και εφαρμόζεται από το 1999.

Από το 2000 εφαρμόζεται και στη Νορβηγία και από το 2004 δοκιμάζεται στην Ιταλία, την

Τσεχία και την Ελλάδα. Θα περιγράψουμε λοιπόν τη φιλοσοφία του σχεδιασμού του, τη δομή,

το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του προγράμματος επιμόρφωσης όπως αυτό διαμορφώθηκε

για την επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα EPICT έχει ως στόχο την καλλιέργεια εκείνων των δεξιο-

τήτων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις τεχνο-

λογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία. Επικεντρώνεται λοιπόν στην

καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και στην εμ-

πέδωση της αξιοποίησης των εφαρμογών τους στο σχολικό περιβάλλον. Ακόμα, στοχεύει στο

σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση των εφαρμογών των τεχνολογιών

πληροφορίας και επικοινωνίας. Σύμφωνα με το πρότυπο επιμόρφωσης EPICT, δεν διαχωρίζε-

ται η επιμόρφωση σε δεξιότητες και σε παιδαγωγική χρήση, αλλά δίνεται προτεραιότητα στην

αξιοποίηση εργαλείων και εφαρμογών των τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία των Μαθημα-

τικών. Η διαδικασία προσαρμογής του προγράμματος στην ελληνική πραγματικότητα προσεγ-

γίζεται μέσα από διαδικασίες που αφορούν αρχικά την οργάνωση του προγράμματος, έπειτα

το περιεχόμενο του προγράμματος, στη συνέχεια το εκπαιδευτικό υλικό και την παιδαγωγική

προσέγγιση, μετέπειτα το τεχνολογικό περιβάλλον και τη διαχείριση του προγράμματος και

τέλος την εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα.

Η εφαρμογή του προτύπου EPICT στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα βασίστηκε

στη συνεργασία εμπειρογνωμόνων και ειδικών επιστημόνων που κατέχουν μεγάλη εμπειρία

στην εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων στη χώρα μας. Η προσαρμογή του EPICT
έχει να κάνει με τη διευθέτηση θεμάτων όπως είναι η καταλληλότητα του περιεχομένου, οι

όροι συμμετοχής των εκπαιδευτικών και οι διαδικασίες υλοποίησης προκειμένου να αναπτυχθεί

ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον ελληνικό χώρο, σύμφωνα

με το πρότυπο εφαρμογής του προγράμματος EPICT.

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει αντικείμενα μάθησης, τα οποία

είναι οργανωμένα σε αυτόνομες ενότητες. Προαπαιτούμενη θεωρείται η ενότητα ‘‘Δημιουργία

σεναρίων μάθησης’’ που έχει ως σκοπό να εξοικειωθούν οι επιμορφούμενοι με διαδικασίες

σχεδιασμού δραστηριοτήτων που εμπλέκουν τα τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία όλων των

γνωστικών αντικειμένων πριν ασχοληθούν με τις υποχρεωτικές και προαιρετικές ενότητες που

συγκροτούν το πρόγραμμα σπουδών.

Ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες στο Διαδίκτυο,

καθώς και να μπορεί να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τους μαθητές του και με άλλους

εκπαιδευτικούς μέσω αυτού. Επίσης θα πρέπει να διαχειρίζεται τα λογισμικά με ευχέρεια και

να διαμορφώνει τη διδασκαλία και το πλάνο του μαθήματος κάνοντας χρήση αυτών των εφαρ-
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μογών.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτών, υποστηρίζεται μέσα από τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού

περιβάλλοντος όπου οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και επικοι-

νωνούν με τον επιμορφωτή τους και τους άλλους επιμορφούμενους. Συνολικά, με βάση τη

διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών η διάρκεια της επιμόρφωσης υπολογίζεται σε περίπου

6 μήνες και η εργασία κάθε εκπαιδευόμενου υπολογίζεται σε 100-120 ώρες μελέτης κατά μέσο

όρο.

Το επιμορφωτικό υλικό πρέπει να αναφέρεται τόσο στην καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων

στη χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου, όσο και την παιδαγωγική τους επιμόρφωση

([Μου08]). Πρέπει το βασικό θεωρητικό κείμενο να στηρίζεται πάνω σε άρθρα, βιβλιογρα-

φία, παραδείγματα, πρακτικές εφαρμογές και πηγές στο Διαδίκτυο για το αντικείμενο που

πραγματεύεται. Επίσης θα πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με ασκήσεις εμπέδωσης και να εξα-

σκείται για την μεγαλύτερη εξοικείωση με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και

τις εκπαιδευτικές εφαρμογές τους. Οι ασκήσεις έχουν σκοπό να ωθήσουν τον εκπαιδευτικό

να προχωρήσει πέρα από την απλή ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού, να εμβαθύνει σε αυτό

και να ασχοληθεί με ζητήματα που κάνουν τη μάθηση πιο ενεργητική. Δεν διορθώνονται και

δεν βαθμολογούνται από τον επιμορφωτή καθώς υπηρετούν την αυτοαξιολόγηση του επιμορ-

φούμενου. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο επιμορφούμενος, υποστηρίζεται από τον επιμορφωτή

του, ο οποίος παρεμβαίνει εφόσον του ζητηθεί προκειμένου να δώσει κατευθύνσεις για τη σω-

στή χρήση του επιμορφωτικού υλικού ή να δώσει διευκρινήσεις σε σημεία που διαπιστώνονται

δυσκολίες κατανόησης. Τέλος οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να παραδώσουν μια εργασία, το

θέμα της οποίας επιλέγεται μετά από τη συνεννόηση με τον επιμορφωτή. Αρχικά, προτείνον-

ται μερικά ενδεικτικά θέματα από τον επιμορφωτή, από τα οποία ο επιμορφόμενος έχει τη

δυνατότητα να επιλέξει αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Σημειώνεται ότι οι επιμορφο-

ύμενοι έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να τροποποιήσουν το θέμα της εργασίας

και να δώσουν τη δική τους διάσταση ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Τα θέματα της

εργασίας προτρέπουν τους επιμορφούμενους να εντάξουν τις γνώσεις που απέκτησαν από τη

μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική πραγματικότητα όπως τη βιώνουν οι ίδιοι και

να δώσουν τη δική τους πρόταση αξιοποίησης των τεχνολογικών μέσων για συγκεκριμένους

μαθησιακούς σκοπούς. Η εργασία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μαθησιακή διαδικασία, αφενός

γιατί βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και αφετέρου γιατί μέσα από την

εκπόνησή της επιχειρείται να συνδεθούν οι γνώσεις που απέκτησαν οι επιμορφούμενοι από

τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού με τις ανάγκες διδασκαλίας συγκεκριμένων γνωστικών

αντικειμένων. Η εκπόνηση της εργασίας αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς αλληλεπίδρασης

μεταξύ εκπαιδευτικού με τον επιμορφωτή. Σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το πρότυπο E-
PICT, επιτρέπεται η προσαρμογή, η ανανέωση και ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους ΄Ελληνες εκπαιδευτικούς.
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Κεφάλαιο 7

Ερευνητική διαδικασία

΄Ερευνα

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με τη φύση του μαθήματος των μαθηματικών,

έδειξε ότι η εισαγωγή των τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση είναι χρήσιμη έως και απα-

ραίτητη. ΄Ενα από τα βασικά κίνητρα θεωρείται η αναγκαιότητα ανανέωσης της εκπαιδευτικής

διαδικασίας του μαθήματος των μαθηματικών, η οποία οφείλει να προωθεί τη συμμετοχή του

μαθητή σε αυτή.

΄Ετσι σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία έρευνα που έχει σκοπό να μελετήσει τη δυνατότητα

χρήσης ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος ως εργαλείο για τη διδασκαλία των μαθηματικών.

Στο πλαίσιο αυτό, καθηγητές μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλήθηκαν να

απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων οι οποίες περιστρέφονται γύρω από τρεις τομείς. Ακόμη

λοιπόν παρατηρήθηκαν οι ικανότητες των μαθηματικών στη χρήση των νέων λογισμικών προ-

γραμμάτων και το κατά πόσο επιθυμούν και αποδέχονται την επιμόρφωση για την εισαγωγή

της τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης.

Στόχοι έρευνας

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε στις επόμενες ερωτήσεις. Χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί

τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία των μαθηματικών στη τάξη; Ποια είναι η στάση των

εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση; Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες για αυτή τους τη στάση;

Αρχικά θέλουμε να μελετήσουμε αν γίνεται χρήση των υπολογιστικών μέσων στη διδασκα-

λία των αλγεβρικών και των γεωμετρικών μαθημάτων από τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ερευνήθηκε κατά πόσο το αναλυτικό πρόγραμμα και οι υποδομές

των σχολείων προωθούν τη χρήση τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία των μαθηματικών

καθώς και αν αυτά έχουν θετική ανταπόκριση στην κατανόηση του μαθήματος από τους μα-

θητές.

Επίσης στόχος είναι να γίνει αντιληπτό κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ ή

κατά μιας τέτοιου είδους καινοτόμου διδασκαλίας, καθώς επίσης και τους λόγους που τους

ώθησαν να κρατούν αυτή τη στάση. Ακόμη, γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί η αιτία της

άρνησης. Πιθανές αιτίες είναι η έλλειψη γνώσης και σωστής οργάνωσης, η ανάγκη ιδιαίτερης
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προετοιμασίας και η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιου είδους διδασκαλίας.

Μέσα από αυτά τα ζητήματα, προσπαθούμε να κάνουμε σαφές, αν η επιμόρφωση των

εκπαιδευτικών είναι αναγκαία και το κατά πόσο θα ήταν αποδεκτή από αυτούς.

Μεθοδολογία ΄Ερευνας

Για να γίνει ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της χρήσης της τεχνολο-

γίας στην εκπαίδευση, δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια, με αντίστοιχες ε-

ρωτήσεις, για καθηγητές οι οποίοι χρησιμοποιούν λογισμικά προγράμματα και για καθηγητές

που προτιμούν την παραδοσιακή διδασκαλία. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλοί

καθηγητές οι οποίοι δε χρησιμοποιούν καθόλου τα τεχνολογικά μέσα, προσπαθήσαμε να δια-

πιστώσουμε τα αίτια της αποχής καθώς και τη διάθεσή τους για μία ενδεχόμενη μελλοντική

χρήση.

Από την άλλη, υπάρχουν εκείνοι που κάνουν κάποια μορφή χρήσης και θα μπορούσαν να

παρουσιάσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, την αποτελεσματικότητα που έχει η τεχνο-

λογία στην εκπαίδευση και την ουσία της επιμόρφωσης. ΄Αρα από κάθε ομάδα εκπαιδευτικών,

μπορέσαμε να πάρουμε απαντήσεις για διαφορετικά ερωτήματα και αυτός είναι ο λόγος που

δόθηκαν διαφορετικά ερωτηματολόγια ανάλογα με το αν κάνουν χρήση ή όχι.

Στην περίπτωσή μας, η έρευνα έγινε σε τέσσερα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του

Ηρακλείου Κρήτης, από τα οποία τα δύο ήταν το Πειραματικό Λύκειο και Γυμνάσιο Ηρακλείου,

τα υπόλοιπα ήταν το 2◦
Γυμνάσιο και το 2◦

Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Η επιλογή αυτών των

σχολείων, έγινε για να παρατηρηθεί, το μεγάλο χάσμα όπως αποδείχτηκε, των καθηγητών

που εργάζονται στο πειραματικό, το οποίο έχει τις υποδομές για να στηρίξει τέτοιου είδους

διδασκαλία και σε ένα απλό δημόσιο, το οποίο δεν τις έχει.

Οι απαντήσεις ποικίλουν και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στις δύο περιπτώσεις,

καθώς παρατηρείται θετική αλλά και αρνητική στάση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

στη χρήση τεχνολογικών μέσων για τη διδασκαλία των μαθηματικών. Αναλυτικά το θέμα θα

συζητηθεί στην επόμενη παράγραφο.

Τα ερωτηματολόγια τα οποία τέθηκαν στις δύο ομάδες καθηγητών είναι τα παρακάτω δύο:

Ερωτηματολόγιο για όσους χρησιμοποιούν τεχνολογία

Ερώτηση 1. Χρησιμοποιείτε τεχνολογικά μέσα για τη διδασκαλία των Μαθηματικών;

Ερώτηση 2. Πιστεύετε ότι βοηθάει το αναλυτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να έχουμε χρήση

των τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία ;

Ερώτηση 3. Η χρήση της τεχνολογίας προσφέρει κίνητρα στο μαθητή; Κάνει τη διδα-

σκαλία πιο ευχάριστη;

Ερώτηση 4. Παρατηρήσατε βελτίωση στην απόδοση των μαθητών μετά από τη χρήση

των τεχνολογικών μέσων;

Ερώτηση 5. Ποια είναι τα οφέλη της τεχνολογίας στην εκπαίδευση με τον υπολογιστή

1. ως εργαλείο μάθησης

2. ως εργαλείο παρουσίασης εννοιών
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3. ως προς την εξοικονόμηση χρόνου

Ερώτηση 6. Σε ποια μαθήματα πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει χρήση υπολογιστή για την

καλύτερη κατανόηση και ποιο λογισμικό θεωρείτε καταλληλότερο για το κάθε μάθημα;

Ερώτηση 7. Πολλοί εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα οι παλαιότεροι και όχι τόσο εξοικειωμένοι

τεχνολογικά, βρίσκουν τα λογισμικά προγράμματα πολύ απαιτητικά. Πιστεύετε ότι αυτό τους

επηρεάζει ώστε να αποφεύγουν τη χρήση τους την ώρα της διδασκαλίας;

Ερώτηση 8. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη της θετικής

στάσης των καθηγητών απέναντι στη χρήση υπολογιστών.

Ερώτηση 9. Μία λύση είναι η επιμόρφωση αυτών πάνω σε βασικές λειτουργίες. Ποίες

κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να είναι αυτές.

Ερώτηση 10. Τι προβλήματα δημιουργούνται με την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας

στην εκπαίδευση;

Ερώτηση 11.

Γενικότερα υπάρχει ο φόβος της αντικατάστασης του καθηγητή από τον υπολογιστή.

Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη; Κατά πόσο σας έχει επηρεάσει;
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Ερωτηματολόγιο για όσους χρησιμοποιούν παραδοσιακή διδασκαλία

Ερώτηση 1. Χρησιμοποιείτε τεχνολογικά μέσα για τη διδασκαλία των Μαθηματικών;

Ερώτηση 2. Πιστεύετε ότι εμποδίζει το αναλυτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να έχουμε

χρήση των τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία ;

Ερώτηση 3. Η χρήση της τεχνολογίας αποσπά το μαθητή από το μάθημα;

Ερώτηση 4. Θεωρείτε ότι η παραδοσιακή διδασκαλία αποδίδει περισσότερο από αυτήν

με τη βοήθεια τεχνολογικών μέσων;

Ερώτηση 5. Τι προβλήματα δημιουργούνται με την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας

στην εκπαίδευση;

Ερώτηση 6. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη της θετικής

στάσης των καθηγητών απέναντι στη χρήση υπολογιστών.

Ερώτηση 7. ΄Ενας τρόπος είναι η επιμόρφωση πάνω σε βασικές λειτουργίες. Θα παρα-

κολουθούσατε ένα τέτοιου είδους σεμινάριο;

Ερώτηση 8. Αν υπάρξει ολοκληρωμένη πρόταση από το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς

και η κατάλληλη υποδομή, θα κάνατε χρήση τεχνολογικών μέσων;

Ερώτηση 9. Γενικότερα υπάρχει ο φόβος της αντικατάστασης του καθηγητή από τον

υπολογιστή. Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη; Κατά πόσο σας έχει επηρεάσει;
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Κεφάλαιο 8

Ανάλυση δεδομένων

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα που υπήρξαν μετά τη συλλογή των

ερωτηματολογίων από τα τέσσερα σχολεία.

Στην έρευνα αυτή πήραν μέρος συνολικά 16 καθηγητές μαθηματικών, εκ των οποίων οι 7

είναι εκπαιδευτικοί λυκείου και οι υπόλοιποι γυμνασίου. Ως προς το φύλο οι 9 ήταν άντρες

και οι 7 γυναίκες ενώ οι 3 από αυτούς έχουν ηλικία μέχρι 40, οι 8 από 40 έως 50 και οι 5 από

50 και πάνω.

΄Ενα από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι ότι οι δύο ομάδες των καθηγητών ήταν ισάριθμες.

Αρχικά θα ασχοληθούμε με τις απαντήσεις αυτών που κάνουν χρήση της τεχνολογίας και στη

συνέχεια με αυτούς που την αποφεύγουν. Οι ερωτήσεις που θα επικεντρωθούμε είναι οι

παρακάτω.

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καθηγητές που κάνουν χρήση της τεχνολογίας;

Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι λόγοι που κάνουν αναγκαία την εισαγωγή τεχνολογικών μέσων

στην εκπαιδευτική διαδικασία;

Ποιοι είναι ο λόγοι που απωθούν τους καθηγητές από τη χρήση και πώς η επιμόρφωση

βοηθάει σε αυτό;

΄Οσον αφορά τους καθηγητές που χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα, ένα από τα κυριότερα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ότι παρά τη θέλησή τους, εμποδίζονται αρχικά από τον

περιορισμό της χρήσης του εργαστηρίου πληροφορικής και έτσι συμβιβάζονται με απλούστερα

μέσα, όπως ένας απλός βιντεοπροβολέας. Παρά το ότι η διδασκαλία τους ξεφεύγει από την κα-

θιερωμένη, οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι το αναλυτικό πρόγραμμα δε δίνει την απαραίτητη

καθοδήγηση.

΄Ενας από τους βασικούς λόγους εισαγωγής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, θεωρήθηκε

ότι είναι το κίνητρο που προσφέρει στο μαθητή μία τέτοιου είδους διδασκαλία. Ωστόσο, ακόμα

και σε κάποιους από τους καθηγητές που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μέσα,

υπάρχει η άποψη ότι κίνητρο είναι μόνο σε πρώτο στάδιο. Ουσιαστικά από ένα σημείο και έπειτα

μετατρέπεται σε ένα απλό εποπτικό μέσο, που απλά αποσπά το μαθητή αντί να πετυχαίνει τον

επιθυμητό στόχο. Από την άλλη αν δημιουργηθεί μία σωστή αρχιτεκτονική της διδασκαλίας

μπορεί η χρήση της τεχνολογίας να ζωντανέψει τα μαθηματικά προκαλώντας προβληματισμό

και διάλογο που επιφέρουν καλύτερη κατανόηση.

Στόχος της εισαγωγής διαφορετικών μεθόδων, είναι η καλύτερη κατανόηση της ύλης και
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όχι η χρήση της τεχνολογίας αυτή καθ΄ αυτή. Συνεπώς, μία μέθοδος διδασκαλίας κρίνεται

επιτυχής, όταν έχει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την επίδοση των μαθητών. Κάποιοι

από τους καθηγητές μας υποστήριξαν ότι οι ίδιοι οι μαθητές ομολογούν ότι καταλαβαίνουν

καλύτερα και η επίδοση της τάξης παρατηρείται αυξημένη.

Η χρήση του υπολογιστή μέσα στην τάξη μπορεί να γίνει με σκοπό την επίτευξη διαφόρων

στόχων. Συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εποπτικό μέσο, ως εργαλείο παρουσίασης

εννοιών, αλλά και ως μέσο εξοικονόμησης χρόνου. Από τους καθηγητές που ερωτήθηκαν, οι

περισσότεροι υποστήριξαν ότι η βασική του χρήση είναι για μία πιο πλήρη πρώτη επαφή των

μαθητών με τις νέες έννοιες. Συγκεκριμένα τα λόγια ενός καθηγητή γύρω από το αυτό το

ζήτημα ήταν τα παρακάτω:

‘‘Η τεχνολογία γίνεται εργαλείο μάθησης όταν ο μαθητής πάρει στα χέρια του το δόμημα του

καθηγητή και πειραματιστεί με αυτό. Θα έλεγα ότι στο σχολείο δυστυχώς χρησιμοποιούμε

την τεχνολογία ως εργαλείο διαπραγμάτευσης εννοιών. ΄Οποιος έχει στόχο να εξοικονομήσει

χρόνο με την τεχνολογία, θεωρώ ότι χάνει το παιχνίδι μάθησης, καθώς και όλα τα οφέλη που

μπορεί να του προσφέρει αυτή’’.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά λογισμικά προγράμματα, τα οποία θα μπορούσαν οι

καθηγητές να εκμεταλλευτούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αριθμητικής, γεωμετρίας,

άλγεβρας και ανάλυσης. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, θεωρούν ότι για κάθε μάθημα

υπάρχει αντίστοιχο λογισμικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη διδασκαλία του μαθήματος,

παρόλα αυτά οι περισσότεροι καθηγητές κάνουν μόνο χρήση του λογισμικού Geogebra για τη

διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας.

΄Ενας από τους λόγους που συντελεί στην άρνηση χρήσης τεχνολογικών μέσων, είναι η

μεγάλη απαίτηση σε χρόνο προετοιμασίας. Για να μπορέσει ένας καθηγητής να παρουσιάσει

ένα μάθημα με τη βοήθεια ενός λογισμικού, φυσικά πρέπει πρώτα ο ίδιος να γνωρίζει τις δυνα-

τότητες και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. Οι περισσότεροι από τους παλαιότερους καθηγητές

δεν έχουν έρθει σε τριβή με την τεχνολογία, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο και χρονοβόρο

για αυτούς να μπουν σε μία τέτοια διαδικασία. Η πίεση χρόνου είναι μεγάλη και βασική προ-

τεραιότητα για να καλυφθεί μεγάλος όγκος ύλης σε μικρό χρονικό διάστημα. ΄Ετσι προτιμούν

τον παραδοσιακό τρόπο, καθώς νιώθουν αυτοπεποίθηση την ώρα που διδάσκουν.

Θεωρούν ότι με σωστή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων καθώς και συστηματική υποστήριξη

από ειδικούς κατά την εφαρμογή μέσα στην τάξη, μπορεί να επιτευχθεί η αύξηση της θετικής

στάσης των καθηγητών απέναντι στη χρήση. Τέτοιου είδους διαδικασίες εξασφαλίζουν ότι

οι καθηγητές θα μπορούν να κάνουν κάποιες από τις βασικές λειτουργίες με τη βοήθεια

λογισμικών όπως είναι η κατασκευή σχημάτων και γραφικών παραστάσεων από παραμέτρους.

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι οι καθηγητές δεν έχουν πιστέψει στη χρησιμότητα

της εναλλακτικής αυτής μορφής διδασκαλίας, άρα σαν πρώτο βήμα θα έπρεπε να πειστούν για

την αποτελεσματικότητάς τους, ως προς την επίτευξη της μάθησης και όχι για εντυπωσιασμό

εναλλακτικής παρουσίασης.

Ακόμα ένα μεγάλο ζήτημα είναι αν η χρήση της τεχνολογίας είναι πάντα σωστή και αν

υπάρχει ο φόβος αντικατάστασης του καθηγητή από τον υπολογιστή. Παρά τη θετική στάση

των συγκεκριμένων καθηγητών υπέρ της χρήσης της τεχνολογίας, η ανεξέλεγκτη, υπερβο-

λική και κακή χρήση της, επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα. Κάποια από τα πιθανά αρνητικά

αποτελέσματα, θεωρείται ότι είναι ο αποπροσανατολισμός του μαθητή και η παρερμήνευση του
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στόχου των μαθηματικών, ενώ ταυτόχρονα χάνεται η τριβή του μαθητή με τα μαθηματικά

με μολύβι και χαρτί, γεγονός που θεωρείται πολύ κακό για τη διδασκαλία των μαθηματικών.

Ωστόσο με ανοιχτό μυαλό και γνώση των μεθόδων διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να

κάνει τη σωστή χρήση στα σωστά σημεία. Παρόλα αυτά, όπως και να χει, η φυσική παρουσία

του καθηγητή θεωρείται αναντικατάστατη, γεγονός που διαψεύδει την διαδεδομένη άποψη ότι

ο υπολογιστής θα πάρει τη θέση του δασκάλου.

Από την άλλη μεριά, έρχονται οι καθηγητές που δε χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα. Οι

ερωτήσεις μας στόχευαν κυρίως στους λόγους τις άρνησης, για να συμπεράνουμε πώς θα

μπορούσε να τους βοηθήσει η επιμόρφωση.

Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι το αναλυτικό πρόγραμμα δε προωθεί τέτοιου είδους

διδασκαλία, εξαιτίας του μεγάλου όγκου διδακτέας ύλης. ΄Ατομα τα οποία δεν είναι εξοικειω-

μένοι, χρειάζονται πολύ χρόνο για να μάθουν κάποιο λογισμικό, αλλά και αρκετό χρόνο την

ώρα του μαθήματος, γεγονός που τους καθυστερεί στο να καλύψουν τον απαραίτητο όγ-

κος της ύλης. Αυτό δημιουργεί άρνηση χρήσης αλλά και μάθησης εναλλακτικών μεθόδων.

Μένουν προσκολλημένοι στη χρήση του πίνακα, χωρίς καμία διάθεση να δοκιμάσουν κάτι

καινούριο. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι η παραδοσιακή διδασκαλία είναι αποδοτικότερη

από οποιαδήποτε άλλη, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν ότι με σωστή και ελεγχόμενη

παράλληλη χρήση των δύο μεθόδων το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο, αρκεί όμως να γίνει

επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες.

Επιπλέον, θεωρούν ότι με σωστή και ισορροπημένη χρήση και επαρκή προετοιμασία, μπο-

ρούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Παρόλα αυτά υποστηρίζουν ότι αν γίνει

υπερβολική χρήση, υπάρχει πιθανότητα διάσπασης της προσοχής των μαθητών καθώς και

έλλειψη ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Πολλά από τα λογισμικά, προσφέρουν έτοιμο το

αποτέλεσμα, έτσι οι μαθητές απλά παρατηρούν την κατάληξη των διαδικασιών και χάνουν

όλα τα ενδιάμεσα βήματα. Θεωρούν ότι σε αρχικό στάδιο, δηλαδή στην πρώτη επαφή με τις

μαθηματικές έννοιες, η χρήση της τεχνολογίας είναι αποτελεσματική, αλλά όταν έρθει η ώρα

της εμβάθυνσης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα.

Θεωρούν ότι η ανάπτυξη της θετικής στάσης από τους καθηγητές για τη χρήση της

τεχνολογίας μέσα στη τάξη, θα υπάρξει, αρκεί να γίνουν κάποιες βασικές διαδικασίες από την

πλευρά του υπουργείου. Απαραιτήτως πρέπει σε κάθε σχολείο να υπάρχει πλήρης υποδομή

που να μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους διαδικασίες, όπως αίθουσες με ηλεκτρονικούς

υπολογιστές για κάθε μαθητή και διαδραστικούς πίνακες. Ακόμη προτείνεται να αφιερωθεί

παραπάνω χρόνος στο μάθημα των μαθηματικών, ώστε να μπορέσουν οι καθηγητές να κάνουν

χρήση τεχνολογικών μέσων, χωρίς να μένουν πίσω στην ύλη. Επίσης προτάθηκε, να γίνεται

παρουσίαση σχεδίων διδασκαλίας που περιλαμβάνουν τεχνολογικά μέσα από το πανεπιστήμιο,

ώστε οι νέοι καθηγητές να μην αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα με τους παλαιότερους. Τέλος

οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στο ότι πρέπει να γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,

είτε με οργανωμένα προγράμματα επιμόρφωσης, είτε με επιμορφωτικά σεμινάρια. Ισχυρίζονται

ότι θα ήταν θετικοί στην επιμόρφωση, ενώ κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη παρακολουθήσει

σεμινάρια. Μεγάλο ρόλο όμως παίζει το περιεχόμενο των σεμιναρίων, διότι το πρόβλημα δεν

είναι στη θεωρία, αλλά στη πράξη.

Παρ΄ όλη την αρνητική τους στάση, αν υπήρχε μία ουτοπική κατάσταση, ενός αναλυτικού

προγράμματος πλήρους προσαρμοσμένου στη διδασκαλία με τη χρήση τεχνολογικών μέσων
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και κατάλληλη υποδομή η οποία να αποτελείται από εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών

για κάθε μαθητή ξεχωριστά, τότε θα προσπαθούσαν να βελτιώσουν τις παιδαγωγικές τους

δεξιότητες με το συνδυασμό λειτουργικών προγραμμάτων και θα ενίσχυαν τις παιδαγωγικές

τους μεθόδους με την εισαγωγή της πρωτοποριακής μεθοδολογίας διδασκαλίας.

Κατά γενική ομολογία, ο καθηγητής είναι αναντικατάστατος από την τεχνολογία, διότι

‘‘η εκπαίδευση πάνω από όλα είναι παιδεία, κουλτούρα, μέθοδος και αυτά δε δίνονται από τον

ηλεκτρονικό υπολογιστή’’. Ο ρόλος της τεχνολογίας είναι να διευκολύνει τη διαδικασία της

διδασκαλίας και να χρησιμοποιείται ως μέσο βελτίωσης αυτής από τον καθηγητή, με συνέπεια

και χωρίς κατάχρηση.
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Κεφάλαιο 9

Συμπεράσματα

Ο ρυθμός με τον οποίο η τεχνολογία σήμερα αυξάνεται είναι ένας από τους βασικούς λόγους

που στην εποχή μας τα πάντα αλλάζουν. Οι άνθρωποι, ηθελημένα ή μη, ακολουθούν αυτό το

ρεύμα εξέλιξης, αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτονται, πράττουν και λειτουργούν.

Ο τομέας της εκπαίδευσης, δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος κάτω από τις αλλα-

γές αυτές. Οι υπολογιστές, το Διαδίκτυο και η διεισδυτικότητα του, δεν αφήνουν ανέπαφο

τον τομέα της παιδείας. Ο κάθε ένας εκπαιδευτικός, θα πρέπει να γνωρίσει τη δύναμη, τα

όρια και τη χρησιμότητα της χρήσης των τεχνολογικών μέσων, πριν ξεκινήσει να τα χρησι-

μοποιεί ως εργαλείο για μία καλύτερη και αποδοτικότερη μορφή διδασκαλίας. Σίγουρα το

όφελος των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα είναι πολύ με-

γάλο, με αποτέλεσμα να αξίζει τον κόπο η ενασχόληση του εκπαιδευτικού. Οι μέσοι και οι

αδύναμοι μαθητές θα αποκομίσουν πολλά οφέλη, ενώ οι ιδιοφυΐες δεν θα περιορίζονται μόνο

στην συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, ούτε θα χρειάζεται να ακολουθούν αργούς ρυθμούς προς

χάριν των υπολοίπων μαθητών. Στα παιδιά με ειδικές ανάγκες ανοίγονται νέοι δρόμοι, ενώ ο

αναλφαβητισμός σε ορισμένες περιοχές θα βρει ένα πολύτιμο σύμμαχο.

Η συνεχιζόμενη και ραγδαία ανάπτυξη στην επιστήμη και στη τεχνολογία, κάνουν όλο και

περισσότερες γνώσεις και τεχνικές ικανότητες να προσθέτονται, πράγμα που κάνει απαραίτητη

την συνεχή μόρφωση (δια βίου μάθηση).

Τα οφέλη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

΄Ενας μεγάλος φόβος των πολέμιων της εισόδου της τεχνολογίας στα σχολεία, είναι ότι

ο υπολογιστής θα καταργήσει το βιβλίο και το δάσκαλο. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. ΄Ισα

ίσα, που για τη νέα αυτή μορφή διδασκαλίας, δάσκαλος και βιβλίο είναι απαραίτητα συστατικά

της επιτυχίας, έχοντας όμως πλέον υποστηρικτικό και όχι κύριο ρόλο.

Εφόσον οι απαραίτητες βάσεις δίνονται στους μαθητές από τους υπολογιστές, οι εκπαι-

δευτικοί δεν θα είναι πλέον αναγκασμένοι να οργανώνουν το μάθημα της αυριανής μέρας, να

μένουν πιστοί στο βιβλίο ύλης, να ετοιμάζουν διαγωνίσματα ή να βαθμολογούν τους μαθητές.

΄Εργο τους θα είναι να θέτουν κρίσιμες ερωτήσεις και να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και

τις ανθρώπινες αισθήσεις. Με τον νέο τρόπο διδασκαλίας θα έχουν περισσότερο χρόνο για

να ασχοληθούν με τον καθένα μαθητή ξεχωριστά και τις ανάγκες του, γιατί γνωρίζουν καλά

τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του.

Επίσης επανέρχεται η ατομικότητα των εκπαιδευτικών. Θα πάψει η διδασκαλία όλων των
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καθηγητών να είναι πανομοιότυπη καθώς ο καθένας οργανώνει διαφορετικά το μάθημα, θέτει

διαφορετικές εργασίες, έξω από τα πλαίσια του σχολικού βιβλίου, ανάλογα με τις ανάγκες της

τάξης του και το προσωπικό του ύφος. Μπορούν να οργανώνουν προαιρετικά σεμινάρια και

συζητήσεις γύρω από συγκεκριμένα θέματα, καθώς και να αναθέτουν στους μαθητές ομαδικές

εργασίες. ΄Ετσι προωθείται η ομαδικότητα, ενώ οι μαθητές έχουν τη χαρά της ανακάλυψης. Η

ποικιλία των θεμάτων είναι πολύ μεγάλη, γεγονός που βοηθάει τον εκπαιδευτικό να αναθέσει

σε κάθε μαθητή κάποιο θέμα που του αρέσει, ώστε να υπάρχει όρεξη και διάθεση.

Διδασκαλία με νέες τεχνολογίες

Η μεγαλύτερη από τις καινοτομίες στον τομέα της εκπαίδευσης είναι εκείνη του τρόπου

διδασκαλίας. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως για πρακτικούς λόγους, επικρατούσε το μοντέλο

της δασκαλοκεντρικής μορφής διδασκαλίας. Ο δάσκαλος ήταν η αυθεντία και οι μαθητές

εκείνοι που απλά άκουγαν και πίστευαν όλα αυτά που ο δάσκαλος έλεγε, χωρίς ποτέ να

μπουν σε διαδικασία σκέψης. Η είσοδος λοιπόν των υπολογιστών στο σχολείο, αλλάζει τη

νοοτροπία αυτή. Παύει ο καθηγητής να είναι ο σοφός και το βιβλίο παύει να είναι η μοναδική

πηγή γνώσης.

Βέβαια να τονίσουμε ότι δυστυχώς, η χρήση Τ.Π.Ε. δεν είναι πάντα σωστή και στοχευμένη.

Πολλοί καθηγητές θεωρούν ότι είναι αρκετό να υπάρχει ένας υπολογιστής μέσα στην τάξη,

εκείνοι να δείχνουν πράγματα σε αυτόν και οι μαθητές απλά να τα παρακολουθούν. Μία τέτοιας

μορφής διδασκαλία, δε διαφέρει ιδιαίτερα από αυτή που αναφέραμε παραπάνω, διότι το μόνο

που αλλάζει είναι ο τρόπος παρουσίασης. Ο στόχος όμως είναι ο μαθητής να γίνει το επίκεντρο

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα παιδιά θα πρέπει να περάσουν πολλές ώρες μπροστά στο

πληκτρολόγιο χωρίς την παρέμβαση κανενός. Οι καθηγητές θα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία

και να σταματήσουν να ελέγχουν την ροή των πληροφοριών όπως κάνουν τώρα, γιατί έτσι

και θα περιορίσουν την δύναμη των υπολογιστών και οι ίδιοι θα μείνουν εγκλωβισμένοι στο

σημερινό ανεπαρκές σύστημα. Σκοπός τους πρέπει να είναι η εξασφάλιση των συνθηκών

εκείνων, ώστε η εκπαίδευση να διαμορφώνει και να αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο άτομο και

όχι μόνο την διανοητική του πλευρά.

΄Αρα ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ρόλος συντονιστή και συμβούλου και όχι ε-

κείνος του μεταδότη της γνώσης. Δεν προσφέρει έτοιμη την λύση, αλλά οργανώνει έτσι το

μάθημα ώστε την ανακαλύπτουν οι ίδιοι οι μαθητές. Ο δάσκαλος απλώς παρακολουθεί, ελέγ-

χει και συζητά το πρόβλημα. Αυτός ο ρόλος του εκπαιδευτικού αντιστοιχεί παιδαγωγικά στην

ενεργητική μάθηση μέσα από την ανακάλυψη.

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης αποτελεί σήμερα την παιδαγωγική βάση

για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και την επίτευξη της αποτελεσματικότητας

της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις τάξεις μικτής δυναμικότητας. Η ανάγκη για εφαρμογή

της, προκύπτει από την ανάγκη ο μαθητής να γίνει το κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επιπλέον υποστηρίζεται από τις σύγχρονες αρχές της θεωρίας του εποικοδομητισμού που

πρεσβεύει την ανταπόκριση της διδασκαλίας στα προσωπικά ενδιαφέροντα και τα κίνητρα του

κάθε μαθητή. ΄Ετσι η μάθηση θα γίνει αποτελεσματική και ενδιαφέρουσα.

Τα παιδιά έχουν ανάγκη, τόσο να μορφωθούν, όσο και να μάθουν να διαμορφώνουν και

να αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις. Με την νέα τεχνολογία η επικοινωνία έχει αλλάξει

σελίδα. Μέσω του Διαδικτύου, μπορούν οι μαθητές να μην περιορίζουν τις συναναστροφές

τους σε άτομα του σχολείου τους, αλλά μπορούν να συνομιλούν με άτομα που βρίσκονται
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χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σε οποιοδήποτε άλλο έθνος. Το μέγεθος του κόσμου γίνεται

αισθητά μικρότερο και οι άνθρωποι διαφόρων πολιτισμών έρχονται σε επαφή.

Πλεονεκτήματα υπάρχουν και για τους εκπαιδευτικούς που φεύγουν από την απομόνωση.

Πλησιάζουν τους μαθητές και γίνονται πιο ενεργητικοί και η βοήθεια τους πιο ουσιαστική,

αφού αφήνουν τις διαλέξεις και περνάνε στην πράξη. Καθοδηγούν και βοηθούν τους μαθητές

χωρίς να τους δίνουν έτοιμες λύσεις. Πολλοί καθηγητές ίσως νιώσουν το νέο αυτό ρόλο

να τους ταιριάζει περισσότερο, αφού τους δίνει μεγαλύτερη απόλαυση, άρα έτσι μεγαλύτερη

επιθυμία για δουλειά.

Βέβαια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός, ότι σε αρχικό στάδιο η νέα τεχνολογία

δημιουργεί αποξένωση και έλλειψη οποιασδήποτε επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα.

Μέσα στο κείμενο μας, παρουσιάσαμε τις διάφορες τεχνικές επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-

κών, καθώς και τα επιμορφωτικά προγράμματα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα αυτήν την

περίοδο. Τα προγράμματα αυτά διαθέτουν αρκετά καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα, με πλούσιο

υλικό και οι στόχοι που θέτουν, είναι πολύ κοντά στο ιδανικό.

Παρόλα αυτά, η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου, όπως και το πρόγραμμα επιμόρφωσης EPICT,

έχουν κατά τη γνώμη μου, πολύ ουσιαστικά μειονεκτήματα, τα οποία αποθαρρύνουν έναν εκ-

παιδευτικό από το να συμμετάσχει.

Αρχικά, οι ώρες διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι εκτός σχολικού προγράμματος. Αυτό δεν

παρεμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, επιβαρύνει όμως απεριόριστα το πρόγραμμα ενός

δασκάλου - καθηγητή. ΄Οπως παρατήρησα στις λίστες συμμετεχόντων, οι περισσότεροι από

αυτούς είναι άντρες, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες δεν μπορούσαν να

τα παρακολουθήσουν λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε να

δίνεται μία εκπαιδευτική άδεια στους εκπαιδευτικούς, ώστε να έχουν όλοι την ευχέρεια να

τα παρακολουθήσουν. Στην περίπτωση της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, εφόσον γίνεται άμεση

εφαρμογή των νέων τεχνικών μέσα στην τάξη, θα μπορούσαν τα σεμινάρια να είναι θερινά,

ώστε στη σχολική σεζόν που ακολουθεί να μπορούν να συνεχίσουν το πρόγραμμα μέσα στην

τάξη.

Ακόμη ένα πολύ βασικό πρόβλημα είναι οι προαπαιτούμενες γνώσεις που ζητούσαν και τα δύο

προγράμματα. ΄Ετσι από το κοινό των υποψηφίων αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης

ηλικίας, όπου οι περισσότεροι δεν έχουν γνώσεις γύρω από το διαδίκτυο, τη χρήση κειμενο-

γράφου και υπολογιστικών φύλλων. ΄Οπως ήδη τονίσαμε, για να εφαρμόσει κάποιος Τ.Π.Ε.

στην εκπαίδευση, δεν είναι αναγκαίο να είναι απόλυτα εξοικειωμένος με τους υπολογιστές, αρ-

κεί να μάθει κάποιες βασικές λειτουργίες. Οπότε καλό θα ήταν ένα σεμινάριο τέτοιου τύπου,

να μπορεί να καλύψει και τις βασικές ενότητες.

Επιπλέον θα πρέπει το υπουργείο να θέσει σωστά κίνητρα ώστε να προσελκύσει τους εκπαι-

δευτικούς. Τα σωστά αυτά κίνητρα, είναι η βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας, η αμεσότητα

μεταξύ μαθητή και καθηγητή και η μέγιστη δυνατή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους.

΄Εως τώρα, δυστυχώς, το μοναδικό κίνητρο που παρουσιάζεται είναι, οι κάτοχοι της πιστοπο-

ίησης, να κερδίζουν πέντε μονάδες στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Αυτό το γεγονός, απλά

προωθεί την παραπαιδεία, μιας και όλα τα ιδιωτικά φροντιστήρια ενηλίκων, αναλαμβάνουν

την προγύμναση των καθηγητών για τα τεστ πιστοποίησης. ΄Ετσι όμως δυστυχώς χάνεται ο

στόχος. Ακόμα και αν κάποιοι από τους καθηγητές πιστοποιηθούν, δεν θα έχουν αντιληφθεί

τα ουσιαστικά οφέλη της χρήσης τεχνολογικών μέσων . ΄Ετσι όταν έρθει η ώρα να διδάξουν
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μόνοι τους, χωρίς τον επιμορφωτή, θα συνεχίσουν να κάνουν ξερή παραδοσιακή διδασκαλία.

Ακόμα και κάποιοι από τους καθηγητές που συμμετείχαν στη δική μας έρευνα, παραδέχτηκαν

ότι, ενώ έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια, τελικά συνεχίζουν να διδάσκουν χωρίς την

χρήση τεχνολογικών μέσων.

Τέλος τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται μονάχα σε ενεργούς καθηγητές. ΄Ομως θα ήταν πολύ

θετικό, όλοι εκείνοι οι εν δυνάμει καθηγητές, που συνήθως είναι νεαροί σε ηλικία, να μπα-

ίνουν στην τάξη γνωρίζοντας τον τρόπο και την αξία χρήσης Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Δυ-

στυχώς, στα πανεπιστήμια, προσφέρονται ελάχιστα ή καθόλου μαθήματα, τα οποία μαθαίνουν

στους μελλοντικούς καθηγητές τη συγκεκριμένη διδακτική τεχνική. ΄Αρα, εφόσον γίνεται ε-

πιμόρφωση για τους καθηγητές που ήδη διδάσκουν, θα μπορούσαν στα ίδια προγράμματα να

συμμετέχουν και οι απόφοιτοι των καθηγητικών σχολών και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.
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