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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία εξετάζει το σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός σεναρίου 
ανάπτυξης της αυτο-ρυθµιστικής δεξιότητας επίλυσης µαθηµατικών προβλη-
µάτων µέσω σύγχρονων υπολογιστικών περιβαλλόντων. Η πιλοτική έρευνα που 
διεξήχθη σε µαθητές της ∆’ τάξης δηµοτικών σχολείων της Αττικής, για τη δο-
κιµασία ενός θεωρητικού µοντέλου ανάπτυξης αυτής της δεξιότητας, κατέδειξε 
την αναγκαιότητα υποστήριξης του σεναρίου, σε συγκεκριµένο στάδιο, από σύγ-
χρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης και την ταυτόχρονη 
παρουσία υπερµεσικού πληροφοριακού υλικού, που να υποστηρίζει τις σχετικές 
δραστηριότητες.  Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή αντίστοιχων εκπαιδευτικών σε-
ναρίων περιλαµβάνει την αξιοποίηση του προγράµµατος Synergo, ενώ στην ανοι-
χτή πλατφόρµα Moodle αναρτάται πρόσθετο πληροφοριακό υλικό, του οποίου η 
χρήση γίνεται µέσα από συνοδευτικές του σεναρίου δραστηριότητες. Το θεωρητι-
κό πλαίσιο σχεδιασµού του σεναρίου και των συνοδευτικών του δραστηριοτήτων 
δοµήθηκε µε βάση α) τις θεωρητικές θέσεις για την ανάπτυξη αυτο-ρυθµιζόµενης 
µάθησης, β) την πορεία επίλυσης προβληµάτων κατά Sternberg και γ) το αναλυτι-
κό πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου. 

Λέξεις Κλειδιά
Σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης, σενάρια αυτο-ρυθµι-

ζόµενης µάθησης, επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης είναι να διδάξει τους εκπαι-
δευόµενους να σκέφτονται και να λειτουργούν αυτόνοµα, ώστε να ξεπερνούν 
τα όποια εµπόδια και να επιτυγχάνουν τους εκάστοτε στόχους. Αυτή η δεξιό-
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τητα ονοµάζεται αυτο-ρύθµιση (Efklides, Niemivirta, and Yamauchi, 2002). 
Η αποτελεσµατική αυτο-ρύθµιση βρίσκεται στον πυρήνα της επιτυχούς δια 
βίου µάθησης. Όταν οι εκπαιδευόµενοι είναι αυτο-ρυθµιζόµενοι τείνουν να εί-
ναι ενεργοί, στοχαστικοί και παραγωγικοί επί της σκέψης και µάθησής τους. 
Σκέφτονται κριτικά, χρησιµοποιούν στρατηγικές επίλυσης προβλήµατος και 
µνηµονικές τεχνικές, όταν προσφέρεται (Zimmerman & Kitsantas, 1996; 
Paraskeva et. al., 2005). 
Σύµφωνα µε τις κοινωνικές θεωρίες µάθησης, η απόκτηση αυτο-ρυθµιστι-
κών στρατηγικών µπορεί να γίνει µέσα σπό την παρατήρηση των µοντέλων 
(Bandura, 1986). Ο Zimmerman (2000) ορίζει τη συνεργασία ως τον ενδιάµεσο 
τρόπο – στάδιο ανάπτυξής της. Έτσι, ορίζει τρία στάδια, «υπο-διαδικασίες» 
όπως τις ονοµάζει, µέχρι να επιδείξει το άτοµο αυτο-ρυθµιστικά χαρακτηρι-
στικά: το στάδιο της παρατήρησης του προτύπου (observation), της κοινωνι-
κής υποστήριξης (emulation) και του αυτο-ελέγχου (self-control). Σε κάθε ένα 
από αυτά τα στάδια ο εκπαιδευόµενος δέχεται κάποιου είδους καθοδήγηση, η 
οποία σιγά σιγά εκλείπει, µέχρι την αυτονόµηση του εκπαιδευόµενου. 
Η συνεργατική µάθηση η βασισµένη  στον υπολογιστή είναι ένα σχετικά νέο 
πεδίο. Η αλληλεπίδραση των ατόµων, που συνεργάζονται για την επίλυση 
ενός προβλήµατος, µέσω υπολογιστικών συσκευών  έχει αποδειχθεί ότι διαφο-
ροποιεί θετικά το µαθησιακό αποτέλεσµα (Petrou & Dimitrakopoulou, 2003; 
Voyiatzaki et al., 2004). ∆εδοµένου ότι ο Koshmann (1994, 1996) παρατήρησε 
ότι η αυτο-ρυθµιζόµενη µάθηση διευκολύνεται σε υπολογιστικά περιβάλλο-
ντα συνεργατικής µάθησης, προκύπτει η αναγκαιότητα προσδιορισµού των 
ακριβή στοιχείων της αυτο-ρυθµιζόµενης µάθησης που µπορεί να προκαλέ-
σουν τα περιβάλλοντα αυτά (Zimmerman, 2000). Για να συµβεί, όµως, αυτό 
χρειάζεται να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία που να αποτυπώνουν τις συ-
µπεριφορές κατά τη συνεργασία καθώς και τα όσα διαµείβονται µεταξύ των 
µελών µιας οµάδας. 
Πρώτα, είναι απαραίτητο να οριστεί ένας χώρος συνεργασίας που θα δίνει τη 
δυνατότητα στα µέλη µιας οµάδας να αλληλεπιδράσουν και να πολλαπλασιά-
σουν την έκθεσή τους σε διάφορα µοντέλα επίλυσης. Έπειτα, χρειάζεται η σύ-
σταση κατάλληλων οδηγιών για το πώς τα µέλη µιας οµάδας θα αλληλεπιδρά-
σουν στον ορισµένο αυτό χώρο συνεργασίας–µε τα ανάλογα υπολογιστικά 
εργαλεία-για την επιτυχή επίλυση ενός προβλήµατος. Αυτός είναι ο ορισµός 
του σεναρίου συνεργατικής µάθησης βασισµένης σε υπολογιστή (Computer 
Supported Collaborative Learning: O’Donnell and Dansereau, 1992). Τα µέ-
χρι τώρα σενάρια είναι σχεδιασµένα για παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλί-
ας και µεταφέρονται σε υπολογιστικά περιβάλλοντα (Rummer et al., 2003; 
Weinberger et al., 2004). Έχοντας ως δεδοµένη την αναποτελεσµατικότητα 
των ως τώρα εκπαιδευτικών σεναρίων, αναφορικά µε την ικανότητά τους να 
εφαρµοστούν σε υπολογιστικά περιβάλλοντα για την αύξηση του µαθησιακού 
εξιόντος (Dillon and Gabbard, 1998), καθώς και την αναγκαιότητα ανάπτυ-
ξης ενός τέτοιου µε κατεύθυνση την ανάπτυξη αυτο-ρυθµιστικής δεξιότητας, 
παρουσιάζεται ένα σενάριο, παρακάτω, που βασίζεται στη θεωρία της αυτο-
ρυθµιζόµενης µάθησης (εφ’ εξής το σενάριο αυτό θα αποκαλείται σενάριο 
υπολογιστικού περιβάλλοντος Αυτο-Ρυθµιζόµενης Μάθησης ή για συντοµία 
σενάριο e-ΑΡ.ΜΑ).
Η παρουσίαση αυτής της εργασίας οργανώνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: αρχι-
κά παρουσιάζονται οι αρχές στις οποίες πρέπει να στηρίζεται ο σχεδιασµός κι 
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ανάπτυξη ενός σεναρίου e-ΑΡ.ΜΑ. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά που πρέ-
πει να πληρούν τα υπολογιστικά εργαλεία, ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη 
της µελετόµενης δεξιότητας και τα επιλεγµένα εργαλεία υποστήριξης αυτού 
του σεναρίου. Ακόµη, παρουσιάζεται η δοµή του αντίστοιχου πληροφοριακού 
υλικού και τέλος παρουσιάζεται η εφαρµογή του σε ρεαλιστικές συνθήκες της 
ελληνικής σχολικής πραγµατικότητας.

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ e-ΑΡ.ΜΑ.
Κατά τους Randi & Corno (2000) πέντε βασικά χαρακτηριστικά πρέπει να δι-
αθέτει η διδασκαλία, προκειµένου να αυξήσει τις ευκαιρίες  για αυτο-ρυθµιζό-
µενη µάθηση:
• Να παρακινεί τους εκπαιδευόµενους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. 
• Να διαµορφώνει έτσι τις κοινότητες µάθησης, που να δίνει την ευκαιρία σε 

όλα τα µέλη της, να συµµετέχουν ισάξια.
• Να αναπτύσσει κλιµακούµενη καθοδήγηση που να µειώνεται βαθµιαία µε 

την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον ίδιο τον εκπαιδευόµενο.
• Να δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για διαµορφωτική αξιολόγη-

ση, δηλαδή αξιολόγηση σε όλη τη διάρκεια εκπαίδευσης, ώστε ο εκπαιδευ-
όµενος να έχει σαφή εικόνα της πορείας του.

• Να αξιολόγεί την απόδοση του εκπαιδευόµενου µε εργασίες βασισµένες 
στο Αναλυτικό Πρόγραµµα,  ώστε να µπορεί ο εκπαιδευτής να διαµορφώ-
σει τη δική του εικόνα για τη διδακτική του αποτελεσµατικότητα και τις 
επιλογές του.

Στα πέντε αυτά χαρακτηριστικά στηρίζεται και η µελετόµενη ανάπτυξη εκπαι-
δευτικού σεναρίου για την ανάπτυξη αυτο-ρυθµιστικών στρατηγικών: Η παρα-
κίνηση των εκπαιδευοµένων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, σχεδιάζεται 
µε τη διαµόρφωση µαθηµατικών προβληµάτων κοντά στα ενδιαφέροντα και 
στις παραστάσεις των εκπαιδευοµένων, ώστε να κεντρίζει το ενδιαφέρον τους 
και να αυξάνει τη βούλησή τους για συµµετοχή στις ακολουθούµενες δραστη-
ριότητες. Η κοινότητα µάθησης σχεδιάζεται έτσι ώστε, µέσα από κοινό χώρο 
συνεργασίας να δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα µέλη της οµάδας να συµµε-
τέχουν ισάξια. Αυτή η κοινότητα συνεργατικής µάθησης αποτελεί µέρος µιας 
ευρύτερης κοινότητας της τάξης, όπου όλοι οι εκπαιδευόµενοι έχουν κοινό 
στόχο: την αύξηση της επιλυτικής τους ικανότητας. Το τρίτο χαρακτηριστικό 
σχεδιάζεται να επιτευχθεί µέσω της χρήσης µοντέλων επίλυσης µε σταδιακή 
µείωση της παρουσίας τους. Το τέταρτο χαρακτηριστικό της διαµορφωτικής 
αξιολόγησης που αφορά στην αυτο-αξιολόγηση σχεδιάζεται µέσα από την πα-
ρακολούθηση της ατοµικής πορείας ως προς α) την ποσοτική και ποιοτική 
συνεισφορά του στην οµάδα, β) την ατοµική σύγκριση της αρχικής µε την τε-
λική κατάστασή του και γ)το τελευταίο χαρακτηριστικό που πρέπει να πληρεί 
η διδασκαλία της αυτο-ρυθµιζόµενης µάθησης, δηλαδή, την αξιολόγηση στην 
οποία θα προβεί ο εκπαιδευτής προκειµένου να διαµορφώσει άποψη για την 
αποτελεσµατικότητα της ακολουθούµενης διδακτικής του προσέγγισης και 
που γνώση αυτής της άποψης λαµβάνουν οι εκπαιδευόµενοι. 
Το προαναφερόµενο µοντέλο δοκιµάστηκε σε πιλοτική εφαρµογή σε 48 µαθη-
τές ∆’ τάξης τριών δηµοτικών σχολείων της Αττικής από τις 7 Μαρτίου ως τις 
16 Μαϊου του 2005, προκειµένου να διερευνηθούν αφ’ ενός οι ελλείψεις που 
παρουσιάζει και αφετέρου να διαπιστωθεί, αν όντως είναι αναγκαίο να υπο-
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στηριχτεί από υπολογιστικά εργαλεία και τι χαρακτηριστικά θα έπρεπε αυτά 
να έχουν. Έτσι, στην πρώτη πειραµατική οµάδα οι µαθητές παρακολουθούσαν 
µόνο από το δάσκαλο τις στρατηγικές επίλυσης ενός προβλήµατος (πρόκειται 
για τα 6 βήµατα επίλυσης του Sternberg, µε έµφαση στη µεταγνωστική σκέψη: 
Ορισµός Προβλήµατος, Σχεδίαση Στρατηγικών, Οργάνωση Πληροφοριών, 
Κατανοµή Πηγών Πληροφόρησης, Έλεγχος και Αξιολόγηση Προβλήµατος,), 
στη δεύτερη συνεργαζόντουσαν (στα πλαίσια της οµάδας και σε ζεύγη) και 
στην τρίτη πειραµατική οµάδα οι µαθητές ακολουθούσαν δοµηµένες οδηγίες 
για να φτάσουν στη λύση. 
Από την πιλοτική έρευνα καταδείχτηκε η αδυναµία παρακολούθησης της συ-
µπεριφοράς όλων των εκπαιδευοµένων, κατά τη διάρκεια, από τον εκπαιδευτή 
και τον ερευνητή και άρα αδυναµία αντικειµενικής απόδοσης της προκύπτου-
σας συµπεριφοράς. Ακόµη, σηµειώθηκε αδυναµία «χειρόγραφης» καταγρα-
φής της καθηµερινής ατοµικής πορείας, γεγονός που δυσχέραινε την ατοµική 
σύγκριση της πρότερης και της τελικής κατάστασης των λυτών. Έτσι, η αυτο-
αξιολόγηση ως στοιχείο διαµορφωτικής αξιολόγησης παρουσίασε ανεπαρκή 
δεδοµένα, καθώς ελάχιστοι ήταν αυτοί που κατέγραφαν την απόδοσή τους 
και αυτοί τις τελευταίες µέρες της πιλοτικής (αυτό προέκυψε από τα συλλε-
γόµενα δελτία). Ωστόσο, παρατηρήθηκε αύξηση της επιλυτικής ικανότητας 
(η σύγκριση των αρχικών και τελικών δοκιµασιών αξιολόγησης αποκάλυψε 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές: για την πρώτη οµάδα ο έλεγχος t=2.67, 
df=17, 2-tailed p=0.01, για τη δεύτερη οµάδα ο έλεγχος t=2.42, df=15, 2-tailed 
p=0.03, ενώ για την τρίτη οµάδα ο έλεγχος t=1.00,df=13, 2-tailed p=0.33) κα-
θώς και της χρήσης γνωστικών και µεταγνωστικών στρατηγικών, γεγονός που 
ενισχύει τη θέση ότι η συστηµατική διδασκαλία αυτο-ρυθµιστικών στρατηγι-
κών οδηγεί σε θετικά εξιόντα µάθησης.  

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΣΗ 
Η εφαρµογή ενός σεναρίου µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά απαιτεί εργα-
λεία  µε δυνατότητα: α)διαµοίρασης χώρου συνεργασίας, ώστε τα µέλη µιας 
οµάδας να επιβλέπουν την πορεία των υπολοίπων και να αυξάνεται έτσι η συ-
νεκτικότητα και συναίσθηση ευθύνης, αλλά και η γνωστική και µεταγνωστική 
συνειδητότητα των ιδίων, β) καταγραφής της δράσης των χρηστών, ώστε να 
παρακολουθείται η πορεία και από τους ίδιους του συµµετέχοντες, αλλά και 
τον επικεφαλής εκπαιδευτή για να µπορεί να προσφέρει πρόσθετη διδακτι-
κή στήριξη (Psycharis&Kassimati, 2005), γ) ανταλλαγής απόψεων και θέσεων 
µέσα από την αναπτυσσόµενη επικοινωνία, η οποία πρέπει να είναι σύγχρονη, 
ώστε να υπάρχει άµεση ανατροφοδότηση και διατήρηση του ενδιαφέροντος 
και της προσοχής του συµµετέχοντος και δ) αναζήτησης βοήθειας από άλλη 
πηγή εκτός της οµάδας, κυρίως στο στάδιο που ο εκπαιδευόµενος επιχειρεί 
την αυτονόµησή του. Το τελευταίο είναι χρήσιµο και στα πλαίσια της λειτουρ-
γίας της οµαδικής επίλυσης, όταν τα µέλη της οµάδας φτάσουν σε αδιέξοδο. 
Έτσι, θα πρέπει η λύση του αδιεξόδου να γίνει άµεσα για να µην αποθαρρύνει 
τα µέλη από τη συνέχιση της προσπάθειάς τους. Η χρονική στιγµή της βοή-
θειας θα πρέπει να είναι τέτοια που οι συµµετέχοντες να εξαντλούν όλα τα 
περιθώρια ατοµικής προσπάθειας, πριν στραφούν στην ύστατη εµφάνιση του 
πρότυπου µοντέλου (ήτοι εκπαιδευτή). Αλλά, και ο σχεδιασµός των υποστη-
ρικτικών δραστηριοτήτων πρέπει να στοχεύει στη διάχυση της γνώσης προς 



Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 103

διάφορα γνωστικά πεδία.
Έχοντας υπόψη τις αδυναµίες της πιλοτικής εφαρµογής του µοντέλου στις πα-
ραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας και τις αρχές που πρέπει να πληρούν τα νέα 
περιβάλλοντα µάθησης, κατά τους Randi & Corno, προτείνεται η χρήση του 
Synergo, ως υπολογιστικού εργαλείου ικανού να διασφαλίσει ένα διαµοιρα-
σµένο χώρο συνεργατικής επίλυσης, να επικοινωνήσουν τα µέλη µιας οµάδας, 
να καταγραφεί η πορεία επίλυσης, να παρακολουθηθεί αυτή τόσο από τους 
ίδιους όσο και από τον εκπαιδευτή τους. Η χρήση, δε, αυτού του εργαλείου 
κρίνεται ικανή και για τα τρία στάδια ανάπτυξης της αυτο-ρυθµιζόµενης µά-
θησης. Συγκεκριµένα, στο στάδιο της παρατήρησης δίδεται στο µαθητή µια 
παραδειγµατική πορεία επίλυσης, την οποία και παρακολουθεί και έχει τη δυ-
νατότητα να ανατρέξει σε αυτήν, όποτε το χρεαστεί. Στο στάδιο της κοινω-
νικής υποστήριξης παρουσιάζονται στην οµάδα 3 προβλήµατα και καλείται 
αυτή να τα λύσει οµαδικά και εταιρικά, ενώ στο τρίτο στάδιο του αυτο-ελέγχου 
ο µαθητής-µονάδα ακολουθεί σειρά οδηγιών για να φτάσει στη λύση. 
Το διαφοροποιητικό στοιχείο, εδώ, είναι η υποβοήθηση του ανθρώπινου πα-
ράγοντα από ένα περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί έτσι ώστε µόνος του ο εκ-
παιδευόµενος να διεκδικήσει τη µάθηση, να δοµήσει τη γνώση που του χρει-
άζεται, να κινηθεί σε ένα περιβάλλον ασφαλές και ελεγχόµενο από τον ίδιο 
(ενεργητικότερος ο ρόλος του µαθητή επί της ουσίας), να σχηµατοποιήσει τη 
λαµβάνουσα γνώση, να υποστηρίξει τις εσωτερικές διαπραγµατεύσεις για τις 
όποιες επιλογές του, να αναζητήσει βοήθεια όποτε αυτός τη χρειαστεί και να 
βοηθηθεί, ώστε να αναστοχαστεί την όλη πορεία και τον τρόπο µε τον οποίο 
έφτασε στο αποτέλεσµα (Ρετάλης, 2005). Εν ολίγοις, το περιβάλλον αυτό δε 
χρησιµοποιείται ως διανοµέας γνώσης, αλλά ως διευκολυντής διαµόρφωσης 
σκέψης και γνώσης.

Σχήµα 3.  Το διερευνόµενο µοντέλο στην εξαποστάσεως εκπαίδευση.

Το υπολογιστικό εργαλείο του Synergo, αν και είναι σχεδιασµένο για να 
λειτουργεί για τη δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών προκειµένου είτε να επε-
ξηγηθεί µια νέα έννοια είτε να αξιολογηθεί ο βαθµός κατανόησης µιας έν-
νοιας, στο προτεινόµενο σενάριο χρησιµοποιείται ως «διαδικαστικός» χάρτης, 
όπου οι εκπαιδευόµενοι καταγράφουν τα αναγκαία βήµατα για την επιτυχή 
επίλυση ενός µαθηµατικού προβλήµατος. 
Παράλληλα µε το διαµοιρασµένο χώρο του Synergo, οι µαθητές έχουν ανά-
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γκη από πρόσθετο πληροφοριακό υλικό, από το οποίο αντλούν γνώση, όταν 
αυτή κρίνεται ανεπαρκής καθώς και να εµπλουτίζουν την ήδη υπάρχουσα. Σε 
αυτό µπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκονται. 
Το υλικό βρίσκεται καταχωρισµένο στην ανοιχτή πλατφόρµα Moodle στην 
ιστοσελίδα του COSY του Παν/µίου Πειραιά κάνοντας χρήση των τεχνολο-
γιών υπερµέσων. Το αναπτυσσόµενο, δε περιβάλλον, δίνει τη δυνατότητα στο 
χρήστη-εκπαιδευόµενο να διαµορφώσει πολλαπλές αναπαραστάσεις, κυρί-
ως µέσα από τις πολυµεσικές εφαρµογές που το συµπληρώνουν. Αν και στην 
έρευνα η εστία βρίσκεται στο διαδικαστικό µέρος της γνώσης, θεωρείται ανα-
γκαία και η υποστήριξη της δηλωτικής γνώσης, καθώς αυτές οι δύο όψεις της 
γνώσης θεωρούνται αλληλένδετες.  

Σχήµα 4. Το περιβάλλον του Cosymoodle.

Συνοπτικά, µε τα δύο νέα αυτά υπολογιστικά εργαλεία υπολογίζεται να αντι-
µετωπιστούν οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την πιλοτική εφαρµογή 
σε δύο επίπεδα: τη διαδικασία (βαθµός συνειδητοποίησης, οπτικοποίηση της 
διαδικασίας, ορισµός του χρόνου και ρυθµού µάθησης, ανάληψη ευθύνης της 
µάθησης του ιδίου του εκπαιδευόµενου, αξιολόγηση της αποτελεσµατικότη-
τάς του) και την αποτίµηση (εντοπισµός χρόνου, είδους και ποσότητας ανα-
γκαίας βοήθειας, καταγραφή της πορείας προς την αυτο-ρύθµιση, του χρόνου 
επίλυσης, της σιωπηλής γνώσης και των ατοµικών πρωτοβουλιών, προσδιορι-
σµός της συµβολής των εξωγενών στοιχείων).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙ 
ΕΡΕΥΝΑ
Στην παρούσα µελέτη παρουσιάστηκαν οι αρχές σχεδιασµού ενός εκπαιδευ-
τικού σεναρίου καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης σύγχρονων υπολογιστικών 
εργαλείων για την ανάπτυξη της αυτο-ρυθµιστικής δεξιότητας στην επίλυση 
µαθηµατικών προβληµάτων.
Ο σχεδιασµός επικεντρώθηκε στην διευκόλυνση πρακτικών ζητηµάτων για τη 
µελέτη της θεωρίας για την ανάπτυξη της αυτο-ρυθµιζόµενης µάθησης, όπως 
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αυτά διαπιστώθηκαν από την πιλοτική έρευνα µέσα στις παραδοσιακές αίθου-
σες διδασκαλίας. Η θετική συµβολή της αυτο-ρυθµιζόµενης µάθησης θεωρεί-
ται δεδοµένη, αυτό που διερευνάται είναι ο τρόπος υποστήριξής της µε διαδι-
κτυακές τεχνολογίες. Η χρήση των δύο εργαλείων γίνεται για να αποτυπωθεί 
η δυναµική της υπάρχουσας θεωρίας καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης της 
αναγκαίας αυτής µάθησης στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Έτσι, σχεδιά-
στηκε η χρήση του Synergo και της ανοιχτής πλατφόρµας του Moodle για τις 
σχεδιαζόµενες δραστηριότητες του εκπαιδευτικού σεναρίου και το πρόσθετο 
πληροφοριακό υλικό, αντίστοιχα, ώστε να εµπλουτιστεί η παραδοσιακή εφαρ-
µογή της αυτο-ρυθµιζόµενης µάθησης. Τα νέα ερωτήµατα που προκύπτουν 
από τη χρήση των υπολογιστικών περιβαλλόντων αφορούν στην επάρκεια 
υπολογιστικών περιβαλλόντων µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά σε σχέση 
µε τις σχεδιαζόµενες δραστηριότητες. 
Η επάρκεια του δοκιµαζόµενου µοντέλου ανάπτυξης της αυτο-ρυθµιζόµενης 
µάθησης µέσα από υπολογιστικά περιβάλλοντα σχεδιάζεται να δοκιµαστεί το 
Φεβρουάριο του 2006 και µετά την αξιολόγησή του και τις διορθωτικές παρεµ-
βάσεις σχεδιάζεται η δίµηνη πειραµατική εφαρµογή σε δείγµα 12 δηµοτικών 
σχολείων της χώρας. Από αυτήν αναµένεται να προκύψουν συµπεράσµατα 
που θ’ αφορούν α)στην ικανότητα ανάλυσης των Log files της σηµειούµε-
νης συµπεριφοράς των επίδοξων αυτο-ρυθµιστικά εκπαιδευοµένων για την 
άντληση αντικειµενικών δεδοµένων και β)στη δυνατότητα τυποποίησης της 
διαδικασίας ανάπτυξης της αυτο-ρυθµιζόµενης συµπεριφοράς και αξιοποίη-
ση των σύγχρονων υπολογιστικών περιβαλλόντων µάθησης σε σχέση µε τις 
σχεδιαζόµενες δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατά της θα αφορούν τόσο στη 
διδακτική µεθοδολογία της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας κι 
Επικοινωνίας στη σχολική  πρακτική όσο και στον τρόπο σχεδιασµού µαθησι-
ακών περιβαλλόντων που θα στοχεύουν στην αποτελεσµατική µάθηση. 
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