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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Κατά τη διάρκεια µαθηµάτων για επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις διαδικασίες ενσωµάτωσης των 
Τ.Π.Ε. στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, υιοθετήθηκε και εφαρµόστηκε ένα Μοντέλο 
∆ιδακτικού Σχεδιασµού και διερευνήθηκε κατά πόσον η διαδικασία αυτή µπορούσε να υποβοηθήσει 
την ανάπτυξη της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχοµένου (ΠΓΠ) που σχετίζεται µε τις Τ.Π.Ε. Η ΠΓΠ, 
όπως χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, βασίστηκε στον ορισµό του Shulman (1986) αλλά είχε 
ευρύτερο εννοιολογικό περιεχόµενο, ώστε να συµπεριλαµβάνει και την ενσωµάτωση  των Τ.Π.Ε. Με 
βάση αυτή τη θεώρηση, οι τρόποι µε τους οποίους αλληλεπιδρούν η γνώση για τα εργαλεία και τις 
δυνατότητες των Τ.Π.Ε., η παιδαγωγική γνώση και η γνώση για τους µαθητές και το περιβάλλον της 
διδασκαλίας διαµορφώνουν την ΠΓΠ που σχετίζεται µε τις Τ.Π.Ε. Από την ανάλυση των διδακτικών 
σεναρίων που σχεδίασαν οι εκπαιδευτικοί διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία διδακτικού σχεδιασµού 
µαθησιακών περιβαλλόντων µε ενσωµάτωση των Τ.Π.Ε. αποτελεί αποτελεσµατική στρατηγική για 
την οικοδόµηση της  ΠΓΠ που σχετίζεται µε τις Τ.Π.Ε.   
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιδακτική των ΦΕ, ΠΓΠ που σχετίζεται µε τις Τ.Π.Ε., Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτικών  
 
ΕΙΣΑΓΩΓH 
         Η προσπάθεια για εκπαίδευση των εκπαιδευτικών µε τρόπο που να είναι σε θέση να 
αξιοποιούν τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε. στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία είναι χωρίς 
αµφιβολία ένα δύσκολο αλλά και σηµαντικότατο έργο. Οι προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν είναι 
ποικίλες και σε αρκετές περιπτώσεις τα αποτελέσµατα δεν ήταν πάντοτε τα αναµενόµενα. Οι 
δυσκολίες για την υιοθέτηση και εφαρµογή αποδοτικών προσεγγίσεων µπορούν να αποδοθούν σε 
αρκετούς και διαφορετικούς παράγοντες (Cuban, 2000).  Σύµφωνα όµως µε τους Margerum-Rays 
και Marx (2003), η απουσία ενός καθορισµένου εννοιολογικού πλαισίου για υλοποίηση των 
προσπαθειών ενσωµάτωσης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία και η απουσία κάθε 
προσπάθειας για προσαρµογή του στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών αποτελεί 
σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα. Στη βάση της παραδοχής ότι το απαραίτητο γνωσιολογικό 
υπόβαθρο των εκπαιδευτικών δεν είναι συνήθως αρκετά ανεπτυγµένο ώστε να υποβοηθείται η 
ενσωµάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία, η παρούσα προσπάθεια επεδίωξε 
τη διαµόρφωση ενός καθοδηγητικού θεωρητικού πλαισίου για την ενσωµάτωση των Τ.Π.Ε. στη 
διδακτική-µαθησιακή διαδικασία, ώστε να καθοδηγείται και η οριοθέτηση του απαραίτητου 
γνωσιολογικού υποβάθρου των εκπαιδευτικών.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Με βάση τις αρχικές τοποθετήσεις του Shulman (1986), η παιδαγωγική γνώση περιεχοµένου 
(ΠΓΠ) αποτελεί εξειδικευµένο κράµα περιεχοµένου και παιδαγωγικής γνώσης που διακρίνει τον 
εκπαιδευτικό από τον ειδικό επιστήµονα του αντίστοιχου περιεχοµένου. Η ΠΓΠ αποτελεί κατά 
τον Shulman (1986) υβριδική γνώση που καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τους τρόπους 
µετασχηµατισµού της διδακτέας ύλης (του περιεχοµένου), ώστε να προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τους γνωστικούς µηχανισµούς των ατόµων 
που αποτελούν τους αποδέκτες της διδασκαλίας. Η σταδιακή εισβολή των Τ.Π.Ε. στις σχολικές 
τάξεις επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για 
εµπλουτισµό της ΠΓΠ σε σχέση µε τις Τ.Π.Ε.   Με βάση τη θεωρητική αυτή οπτική, η επιδίωξη 
ενσωµάτωσης των Τ.Π.Ε. στη µαθησιακή διαδικασία προϋποθέτει την ανάπτυξη της ΠΓΠ που 
σχετίζεται µε τις Τ.Π.Ε. η οποία ορίζεται ως εξής:  

 
1. Επιλογή κατάλληλων θεµατικών πεδίων για τη διδασκαλία τους µε ενσωµάτωση ή 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
• Αναγνώριση θεµατικών πεδίων στα οποία υπάρχει ερευνητική τεκµηρίωση για την 

ύπαρξη εναλλακτικών ερµηνειών 
• Αναγνώριση θεµατικών πεδίων για τα οποία οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν δυσκολίες 

αναπαράστασης των εννοιών που τα συναποτελούν 
2. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

• Προσδιορισµός κατάλληλων αναπαραστάσεων για µετασχηµατισµό της διδακτέας ύλης 
µε την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

• Επιλογή τεχνολογικών εργαλείων µε κατάλληλα χαρακτηριστικά τα οποία να υλοποιούν 
τον απαραίτητο µετασχηµατισµό της διδακτέας ύλης 

• Αναγνώριση διδακτικών στρατηγικών, οι οποίες µπορούν να υλοποιηθούν µε 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. (π.χ., διερεύνηση, ανακάλυψη, κλπ.) 

3. Στρατηγικές ενιαιοποίησης των µαθησιακών δραστηριοτήτων µε αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. µε τις άλλες διδακτικές-µαθησιακές δράσεις, ώστε να υλοποιούνται τα 
επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα 
 
Με βάση αυτές τις αρχές, υιοθετήθηκε και εφαρµόστηκε ένα Μοντέλο ∆ιδακτικού 

Σχεδιασµού (Μ∆Σ) µε στόχο να συστηµατοποιηθεί η εµπλοκή των εκπαιδευτικών σε 
δραστηριότητες ∆ιδακτικού Σχεδιασµού. “Μία δραστηριότητα διδακτικού σχεδιασµού είναι 
διαδικασία στην οποία οι εκπαιδευόµενοι επιχειρούν το σχεδιασµό αυθεντικών και 
αλληλεπιδραστικών διδακτικών σεναρίων που θα αξιοποιηθούν για διδακτικούς σκοπούς από τους 
ίδιους τους σχεδιαστές ή από άλλους” (Mishra & Kohler, 2003, σελ. 104).   

  
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

Το πρόγραµµα επιµόρφωσης υλοποιήθηκε σε 35 συναντήσεις των 90 λεπτών και σε αυτό 
συµµετείχαν 10 εκπαιδευτικοί µε διαφορετικό γνωσιολογικό υπόβαθρο και διαφορετικές 
διδακτικές εµπειρίες. Όλοι όµως οι εκπαιδευτικοί είχαν άριστη κατανόηση του περιεχοµένου της 
διδασκαλίας τους, εθεωρούντο πολύ αποδοτικοί και είχαν από 6-25 χρόνια διδακτικής εµπειρίας 
µε µέσο όρο 14.3 χρόνια.   

Οι ερευνητές ακολουθώντας το συγκεκριµένο Μ∆Σ σχεδίασαν και παρουσίασαν στους 
εκπαιδευτικούς µία σειρά µαθηµάτων και δραστηριοτήτων και ζήτησαν στη συνέχεια από αυτούς 
να σχεδιάσουν τα δικά τους διδακτικά σενάρια ακολουθώντας το ίδιο Μ∆Σ και ενσωµατώνοντας 
εργαλεία των Τ.Π.Ε. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην αξιοποίηση εργαλείων των Τ.Π.Ε. ως 
γνωστικών εργαλείων και όχι ως µέσων παράδοσης έτοιµης γνώσης. Τα διδακτικά σενάρια των 
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εκπαιδευτικών και ο τρόπος ενσωµάτωσης των εργαλείων των Τ.Π.Ε. στη διδακτική-µαθησιακή 
διαδικασία ήταν η κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών. Αξιοποιήθηκαν όµως και οι οµαδικές ή 
ατοµικές συζητήσεις των εκπαιδευτικών µε τους δύο ερευνητές που είχαν µαγνητοφωνηθεί και 
αναλυθεί. Τα διδακτικά σενάρια των εκπαιδευτικών αναλύθηκαν µε βάση τις παραµέτρους που 
θεωρήθηκε ότι συναποτελούν την ΠΓΠ που σχετίζεται µε τις Τ.Π.Ε. από δύο ανεξάρτητους 
κριτές. Οι αξιολογήσεις αυτές εµφάνισαν βαθµό αρχικής συµφωνίας .89 (Pearson r). Οι διαφωνίες 
µεταξύ των κριτών συζητήθηκαν διεξοδικά και επιλύθηκαν, ενώ χρησιµοποιήθηκαν και οι άλλες 
πηγές πληροφόρησης για τριγωνοποίηση των αποτελεσµάτων. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η ανάλυση έδειξε ότι υπήρχαν αρκετά κενά στις παιδαγωγικές γνώσεις των εκπαιδευτικών 
και στις τεχνικές δεξιότητές τους για χρήση των διάφορων τεχνολογικών εργαλείων, αλλά όλοι 
είχαν άριστη γνώση του περιεχοµένου της διδασκαλίας. Αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν ήταν επίσης σε 
θέση να εναρµονίσουν τις δυνατότητες των εργαλείων των Τ.Π.Ε. µε κατάλληλες παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις. Μόνο έξι εκπαιδευτικοί που είχαν προηγούµενη παιδαγωγική κατάρτιση,  
αξιοποίησαν τις δυνατότητες των τεχνολογικών εργαλείων για το µετασχηµατισµό του 
περιεχοµένου της διδασκαλίας λαµβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών και 
τις διαπιστωµένες δυσκολίες κατανόησης του συγκεκριµένου περιεχοµένου. Ακόµα και 
εκπαιδευτικοί που χρησιµοποιούσαν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους για αρκετά χρόνια αλλά δεν 
είχαν παιδαγωγική κατάρτιση, δεν ήταν σε θέση να αξιοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. ως νοητικά εργαλεία 
για υποστήριξη µαθησιακών δραστηριοτήτων. Φάνηκε επίσης ότι σε όσες περιπτώσεις οι 
εκπαιδευτικοί χρησιµοποίησαν εργαλεία µοντελοποίησης αντί εργαλεία πολυµέσων, τα 
αξιοποίησαν µε αποτελεσµατικότερο τρόπο. Οι διαφορές αυτές ίσως να οφείλονται στις 
διαφορετικές δυνατότητες που ενσωµατώνονται στα εργαλεία αυτά, παρόλο που είναι αδύνατη η 
κατάληξη σε οριστικά συµπεράσµατα, αφού οι εκπαιδευτικοί παρουσίαζαν αδυναµίες σε 
διαφορετικούς τοµείς (π.χ., παιδαγωγική γνώση, τεχνικές δεξιότητες κ.α.).  

Το τελικό συµπέρασµα από τη συστηµατική εξέταση των αποτελεσµάτων υποδεικνύει ότι η 
ανάπτυξη της ΠΓΠ που σχετίζεται µε τις Τ.Π.Ε. δεν είναι εύκολο εγχείρηµα και ότι απαιτούνται 
συστηµατικές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι δυσκολίες σχετίζονται µε την 
περιορισµένη παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τις περιορισµένες δεξιότητές τους  για 
χρήση των Τ.Π.Ε. και την απροθυµία τους να επενδύσουν εκτός των χρονικών  περιορισµών του 
προγράµµατος. Είναι φανερό ότι άλλες µελλοντικές προσπάθειες πρέπει να αντιµετωπίσουν αυτά 
τα προβλήµατα, ώστε να µεγιστοποιούνται τα αποτελέσµατα της επιµορφωτικής παρέµβασης.    
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