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Περίληψη 
Η παρούσα µελέτη αποτελεί το πρώτο µέρος της έκθεσης αξιολόγησης του έρ-
γου Connect, η οποία θα παρουσιαστεί µετά την ολοκλήρωση της εφαρµογής 
του προγράµµατος στα συµµετέχοντα σχολεία. Εδώ παρουσιάζονται εν συντο-
µία στοιχεία του προγράµµατος και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την1η 
φάση της έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα Νοέµβριο 2005 
µε Φεβρουάριο 2006 από τους µαθητές του Ειδικού Λυκείου Αθηνών ενός από τα 
σχολεία που θα εφαρµόσουν πιλοτικά το πρόγραµµα.

Λέξεις Κλειδιά
Τάξη του µέλλοντος, µαθητές µε σωµατικές ανάγκες, CONNECT.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το έργο CONNECT1 συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο πλαίσιο του προγράµµατος «Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφο-
ρίας (IST)» του Έκτου Προγράµµατος Πλαισίου. Βασικός στόχος του, είναι 
η ανάπτυξη ενός καινοτόµου παιδαγωγικού πλαισίου, που επιχειρεί τη δια-
σύνδεση της τυπικής και της άτυπης µάθησης, προτείνοντας την αναµόρφω-
ση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών και τη δηµιουργία ενός δικτύου 
Ευρωπαϊκών µουσείων, επιστηµονικών κέντρων και σχολείων, µε σκοπό την 
ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση καινοτόµων µεθόδων µάθησης (Ουζού-
νογλου κ.α.2004). Το συγκεκριµένο έργο προτείνει µία καινοτόµο παιδαγω-
γική προσέγγιση που επιχειρεί να συνδέσει το παραδοσιακό µάθηµα και το 
υπάρχων αναλυτικό πρόγραµµα (τυπική µάθηση) µε εκπαιδευτικές επισκέψεις 
και δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε ένα επιστηµονικό κέντρο και βα-
σίζονται στην ελεύθερη επιλογή των µαθητών να δοκιµάσουν µερικά ή όλα τα 
εκθέµατα και να εµβαθύνουν ή όχι στις έννοιες ή τα φαινόµενα που περιγρά-

1. Η συνεργασία CONNECT αποτελείται από τους ακόλουθους συνεργαζόµενους φορείς: Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελληνογερµανική Αγωγή, Ευγενίδειο Ίδρυµα (Ελλάδα), Fraunhofer 
Institute of Technology, University of Duisburg, University of Education Ludwigsburg (Γερµα-
νία), ECSITE, INTRASOFT (Βέλγιο), Vaxjo University (Σουηδία), University of Birmingham, 
@BRISTOL (ΗΒ), (Ελλάδα), HEUREKA (Φιλανδία), Institute for Learning Innovation (ΗΠΑ), 
LEGO (∆ανία), Weizman Institute of Science (Ισραήλ).
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φονται από αυτό (άτυπη µάθηση). Η προτεινόµενη προσέγγιση, αναφέρεται 
σε έννοιες και φαινόµενα που είναι δυσνόητα για τους µαθητές και επιχειρεί 
να συνδέσει τη διδασκαλία τους µε την παρουσίαση των εννοιών και των φαι-
νοµένων αυτών µέσω των εκθεµάτων και των πειραµάτων του επιστηµονικού 
κέντρου. Συνήθως αυτές, είναι δύσκολες στην κατανόηση γιατί εµφανίζονται 
συµβολικά, δεν συνδέονται µε δραστηριότητες των µαθητών και κυρίως δεν 
έχουν οπτική οντότητα (Αναστοπούλου, 2004). Για να επιτευχθεί αυτό χρη-
σιµοποιείται τεχνολογία επαυξηµένης πραγµατικότητας (augmented reality) 
που επιτρέπει την οπτικοποίηση φαινοµένων και εννοιών που δεν είναι ορατές 
µε γυµνό µάτι. 

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙ-
ΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Οι µαθητές µε σωµατικές αναπηρίες, αποτελούν µεγάλη οµάδα του παγκόσµι-
ου µαθητικού πληθυσµού, η οποία από µόνη της είναι σύνθετη και ετερογενής2. 
Αριθµός αυτών, δεν είναι σε θέση να έχουν µια αυτόνοµη διαβίωση στο σχο-
λικό περιβάλλον και µια «φυσιολογική» συµµετοχή στη καθηµερινή συνηθι-
σµένη σχολική ηµέρα, ενώ η ανταπόκριση στο αναλυτικό σχολικό πρόγραµµα 
κρίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Οι πιθανότητες της ανεξάρτητης εξερεύνησης 
του περιβάλλοντος (χώρος της τάξης, ευρύτερος χώρος σχολείου, χώρος που 
πραγµατοποιείται µια οποιαδήποτε σχολική εκδήλωση οποιασδήποτε µορ-
φής) είναι ελάχιστες. Έτσι, για να ανταποκριθούν στη σχολική ζωή, χρειάζο-
νται επιπλέον, πρόσθετη υποστήριξη. Η τεχνολογία της πληροφορίας έχει 
τα µέσα και τα εργαλεία για να βοηθήσει παρέχοντας 3 τύπους πρόσβασης: 
φυσική, γνωστική και υποστηρικτική (Day 1995). Η τεχνολογία επιτρέπει τη 
δηµιουργία νέων δρόµων για µάθηση και έκφραση στα άτοµα µε κινησιακές 
αναπηρίες. Μελέτες έχουν δείξει ότι, οι Η/Υ και οι νέες τεχνολογίες γενικό-
τερα, έχουν πολλά πλεονεκτήµατα για τα παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες, 
παρέχοντας τους ένα πλήθος εµπειριών και βοηθώντας τα να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητες τους (Northwest SEMERC,et.al.,1992), µέσα από κατάλληλη 
επιλογή προγραµµάτων έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν ότι «απαγορεύεται» 
στην πραγµατική ζωή, και από θεατές, γίνονται συµµετέχοντες και µετά δηµι-
ουργοί (Banes, et.al., 1995). Η χρήση της εικονικής πραγµατικότητας ενισχύει 
το κοµµάτι αυτό (European Conference on Disability, 1998).

Η σύγχρονη παιδαγωγική, υποστηρίζει ότι η διδασκαλία θα πρέπει να κα-
θοδηγείται από µία ολιστική προσέγγιση που λαµβάνει υπόψη τη διαδικασία 
µάθησης των παιδιών, το διδακτέο αντικείµενο και τις µεθοδολογίες διδασκα-
λίας. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδαγωγών και εκπαιδευτικών τονίζουν τη 
σηµασία της οπτικοποίησης και της πρακτικής εµπειρίας ως σηµαντικών στοι-
χείων στη µαθησιακή διαδικασία (Bransford et al., 1999). Η εισαγωγή στο ανα-
λυτικό πρόγραµµα των κατ’ επιλογή δραστηριοτήτων των φυσικών επιστηµών 
σε καθηµερινή βάση, µεγιστοποιεί την επίδραση της παρεχόµενης πληροφο-

2. Η κίνηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την εξέλιξη του παιδιού, επηρεάζονται οι γενικότερες 
µαθησιακές ικανότητές του στα πρώιµα στάδια εξέλιξης, αλλά και αργότερα. Οι έρευνες υπο-
στηρίζουν ύπαρξη σχέσης µεταξύ κινητικής και νοητικής εξέλιξης του παιδιού(Wall 1985). 
Μαθητές µε σωµατικές αναπηρίες που αντιµετωπίζουν σοβαρά κινητικά προβλήµατα πα-
ρουσιάζουν τουλάχιστον µαθησιακές δυσκολίες (Κουτσούκη 1999), έτσι για τους µαθητές µε 
κινητικές αναπηρίες προτείνεται και ακολουθείται εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµ-
µα(ΕΕΠ, /IEP), το οποίο είναι ειδικά σχεδιασµένο µε σκοπό να αντιµετωπισθούν οι εκπαιδευ-
τικές τους ανάγκες.
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ρίας τη στιγµή που το ενδιαφέρον των µαθητών είναι αυξηµένο και η πληρο-
φορία της «παράδοσης» σχετικά πρόσφατη. Η άτυπη µάθηση που συντελείται 
σε «εµπειρικά» περιβάλλοντα, όπως τεχνολογικά και επιστηµονικά µουσεία, 
θα πρέπει να συνδυάζεται µε την τυπική µάθηση όπως αυτή συντελείται στο 
σχολικό περιβάλλον. Έτσι, καθίσταται δυνατό, η µάθηση να γίνει µία διαδι-
κασία ανακάλυψης και συµµετοχής που θα βασίζεται κατά κύριο λόγο, στα 
κίνητρα των µαθητών (άτυπη µάθηση) και όχι στη στείρα παθητική γνώση της 
διδαχθείσας ύλης, και παρουσίασης γεγονότων και κανόνων (τυπική µάθηση) 
(Sfard, 1998). Έχει παρατηρηθεί ότι στη διδακτική των φυσικών εννοιών παρα-
τηρούνται λανθασµένες κατανοήσεις κυρίως σε έννοιες που υπόκεινται στην 
επιστηµονική έρευνα. Η ένταξη άτυπων µαθησιακών εµπειριών στο αναλυτι-
κό πρόγραµµα µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά, βοηθώντας τους µαθητές 
να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και βαθύτερη κατανόηση των εννοιών που 
υπόκεινται της επιστηµονικής έρευνας, βελτιώνοντας σηµαντικά τον τρόπο µε 
τον οποίο προσεγγίζουν και κατανοούν τις φυσικές επιστήµες διαφορετικές 
και ετερογενείς πληθυσµιακές οµάδες (Coombs, 1985. King, 1996).

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
CONNECT
Με γνώµονα, τα δεδοµένα της Ελληνικής σε ότι αφορά τα ειδικά σχολεία για 
σωµατικώς ανάπηρα παιδιά, το υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα αλλά και Ευ-
ρωπαϊκής πραγµατικότητας3, και τις ανησυχίες για την πραγµατοποίηση της 
τάξης του µέλλοντος, αυτή η έρευνα στοχεύει στην αναζήτηση του καλύτε-
ρου δυνατού τρόπου µε τον οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία από τα 
παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότη-
τας και τη δηµιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων έτσι ώστε να προαχθεί 
η συνεργασία µεταξύ τους, η διαδικασία κοινωνικοποίησης τους και οµαλής 
ενσωµάτωσης τους στην ζωή και να προετοιµαστούν για την ένταξη τους στις 
κανονικές τάξεις. Οι µαθητές του Ειδικού Λυκείου Αθηνών πήραν µέρος στο 
έργο Connect έτσι ώστε να µπορέσει η AR τεχνολογία που αναπτύσσεται 
τώρα, να προνοήσει για όλους τους µαθητές µε ή χωρίς σωµατικές αναπηρίες. 
Η τάξη του µέλλοντος σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όλοι οι χρήστες/ 
µαθητές να αισθάνονται και να είναι ίσοι και προσπαθεί να λάβει µέτρα για 
κάθε πιθανή εκπαιδευτική ανάγκη.

Η ιδέα καθώς και η υλοποίηση του Connect κρίνεται ότι καθιστά δυνατή 
τη συνέχεια Θεατής Συµµετέχων ∆ηµιουργός, ανοίγοντας τους νέους δρό-
µους για να έχουν µεγαλύτερο έλεγχο πάνω στη µάθηση τους. Επισης τους 
βοηθά να αποκτήσουν ενεργητικό ρόλο στη χρήση της νέας τεχνολογίας, πει-
ραµατίζοντας, µαθαίνοντας, και βοηθώντας τον εκπαιδευτικό να εντοπίσει τα 
misconceptions που υπάρχουν κατά αντικείµενο. 

Η βασική αρχή της σχέσης τεχνολογίας και κινητικώς αναπήρων µαθητών 
που διατυπώνεται από τους Hawkridge Α& Vincent (1992) ικανοποιείται και 
η δυνατότητα της ενσωµάτωσης και επικοινωνίας µέσα από τη διαδικασία της 
µάθησης και της βιωµατικής προσέγγισης φαίνεται να καλύπτονται. Το Εικονι-
κό Θεµατικό Πάρκο Επιστηµών κάνει χρήση εργαλείων επαυξηµένης πραγµα-
τικότητας έτσι ώστε εικονικά τρισδιάστατα αντικείµενα και αναπαραστάσεις 

3. Επιτακτική επιταγή της Ευρωπαϊκής κοινότητας είναι η ένταξη στις κανονικές τάξεις και την 
«ουσιαστική» «κατάργηση» των ειδικών σχολείων (µετατροπή τους σε κέντρα εκπαίδευσης» 
και απευθύνεται κυρίως σε µαθητές που αδυνατούν να παρακολουθήσουν το αναλυτικό σχο-
λικό πρόγραµµα.
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να προβάλλονται στο οπτικό πεδίο των µαθητών µέσω φορητών συσκευών και 
να ενσωµατώνονται στο φυσικό περιβάλλον του µουσείου στα πλαίσια ενός 
εκθέµατος ή ενός πειράµατος. Με τον τρόπο αυτό πολλές «αόρατες» παρά-
µετροι των φυσικών φαινοµένων (π.χ. οι δυνάµεις, τα πεδία, τα κύµατα, τα 
φορτία κ.α.) θα οπτικοποιούνται για την καλύτερη κατανόηση τους από τους 
µαθητές. Αυτή η αλληλεπιδραστική εµπειρία καταγράφεται σε έναν φορητό 
υπολογιστή και την επόµενη µέρα της επίσκεψης θα προβάλλεται σε video 
οθόνη ώστε να την µοιραστούν όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας. Κάθε 
µαθητής του σχολείου µπορεί να πραγµατοποιήσει µια εικονική επίσκεψη στο 
χώρο του µουσείου και έχει τη δυνατότητα να επιλέξει διαφορετικό πρόγραµ-
µα ξενάγησης µέσω του συστήµατος επαυξηµένης πραγµατικότητας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Η 1η πειραµατική φάση της έρευνας πραγµατοποιήθηκε στη Σχολική µονά-
δα Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Αθηνών, και στο Ευγενίδειο Ίδρυµα όπου έγινε 
η διεξαγωγή του πειράµατος4. Παράλληλα θα πραγµατοποιείτο και από µια 
οµάδα µαθητών της Ελληνογερµανικής Αγωγής και το 2ο λύκειο της Αργυρού-
πολης. Η τάξη που επιλέχθηκε έγινε κατόπιν συζητήσεων µε το ειδικό προσω-
πικό του σχολείου, το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και τους ζητούµενους 
σκοπούς. Κρίθηκε ότι σε αυτό το στάδιο της έρευνας, τα παιδιά θα έπρεπε να 
έχουν φυσιολογική νοηµοσύνη και να ανήκουν στα λεγόµενα εκπαιδεύσιµα5 
παιδιά και στα επόµενα στάδια θα δοκιµαστεί και σε παιδιά µε έντονα µαθη-
σιακά προβλήµατα. Με τα αποτελέσµατα του πρώτου δοκιµαστικού κύκλου, 
θα πραγµατοποιούνταν οι απαραίτητες τροποποιήσεις για τη βελτίωση των 
εκπαιδευτικών εργαλείων, του εξοπλισµού επαυξηµένης πραγµατικότητας 
(σύστηµα εντοπισµού θέσης, απεικονίσεις, κλπ), του λογισµικού και της πλατ-
φόρµας CONNECT, και τέλος της µαθησιακής προσέγγισης. Κατόπιν το πρό-
γραµµα θα δοκιµαστεί κατά τη διάρκεια ενός τελικού κύκλου εφαρµογών.

Στην φάση αυτή επιλέχτηκε η Τριβή ως 1ο αντικείµενο µελέτης αφού πα-
ρουσιάζει δυσκολία κατανόησης από τους µαθητές(δυσκολεύονται να κα-
τανοήσουν την δηµιουργία της «αντίθετης» δύναµης προς την κίνηση). Στο 
κοµµάτι της διδασκαλίας της Τριβής ο ρόλος ήταν καθαρά παρατηρητή. Η 
έρευνα αυτή διεξήχθη κατά το χρονικό διάστηµα 11/2005 µε 2/2006. Στο 
πρώτο επίπεδο έγινε επανάληψη της ύλης της Τριβής, µέσω συζήτησης και 
παραδειγµάτων για την καλύτερη κατανόηση της και των επιπτώσεων της 
στη καθηµερινή ζωή. Μια εβδοµάδα πριν τη διεξαγωγή του πειράµατος δι-
ανεµηθεί στους µαθητές ένα ερωτηµατολόγιο µε σκοπό να καταγραφούν οι 
πραγµατικές τους γνώσεις στην Τριβή, το οποίο αποτελείτο από 12 ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών εκ των οποίων οι 3(τρεις) απαιτούσαν τεκµηρίωση της 

4. Ο δοκιµαστικός κύκλος πιλοτικής εφαρµογής διήρκεσε τρεις µήνες. Για το δοκιµαστικό αυτό 
κύκλο, έχουν επιλεγεί τέσσερα εκθέµατα σε ισάριθµα επιστηµονικά κέντρα. 

5. Εκπαιδεύσιµα θεωρούνται τα παιδιά που λόγω ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δεν είναι σε 
θέση να ωφεληθούν επαρκώς από το πρόγραµµα του κανονικού σχολείου, παρουσιάζουν 
όµως δυνατότητες ανάπτυξης, όπως: 1) δυνατότητα εκπαίδευσης στα σχολικά µαθήµατα, 
αλλά σε µικρό βαθµό, 2) δυνατότητα εκπαίδευσης στην κοινωνική προσαρµογή, σε σηµείο 
που να µπορούν να γίνουν ανεξάρτητα µέλη της κοινότητας που ανήκουν, και 3) δυνατότητα 
για ελάχιστη επαγγελµατική επάρκεια, σε τέτοιο βαθµό, ώστε αργότερα ως ενήλικοι να είναι 
σε θέση να συντηρούνται από την εργασία τους ολικά ή µερικά.
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απάντησης από τη µεριά του µαθητή. Μετά το τέλος του πειράµατος διανεµη-
θεί στους µαθητές ένα ερωτηµατολόγιο(δηµιουργηµένο από την παιδαγωγική 
οµάδα του connect) µε το οποίο αξιολογούσαν τη διαδικασία, η αξιολόγηση 
αυτή συνοδεύτηκε και από µια µικρή συνέντευξη των µαθητών από τον ερευ-
νητή στο χώρο του σχολείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Ως ερευνητική οµάδα επιλέχθηκαν οι µαθητές της Α’ τάξης του Λυκείου. Οι 
µαθητές αυτοί δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες µαθησιακές δυσκολίες, χαρακτη-
ρίζονται ως «καλοδουλεµένο» τµήµα µε καλό βαθµό συνεργασίας µεταξύ τους 
καθώς και µε τους καθηγητές τους, και ενεργό το στοιχείο του ανταγωνισµού. 
Παρουσιάζουν έφεση προς τα µαθήµατα που σχετίζονται µε τους Η/Υ και τις 
νέες τεχνολογίες, ανταποκρίνονται θετικά σε νέες εµπειρίες και διδακτικές 
προσεγγίσεις, καθώς και σε συνεργασίες µε άλλους εφήβους της ηλικίας τους 
σε διάφορα προγράµµατα. Επιζητούν δε έντονα την επικοινωνία και τη γνώ-
ση.6

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η πρώτη φάση πραγµατοποιήθηκε από τη Φυσικό στου σχολείου στα πλαίσια 
του µαθήµατος της Φυσικής και τα σηµεία που θίχτηκαν ήταν : Α)Που οφείλε-
ται η Τριβή, Β) Ο ρόλος της στην καθηµερινή ζωή (∆οθήκαν παραδείγµατα για 
το τι θα γινόταν χωρίς την παρουσία της (αδυναµία περπατήµατος ή σταµα-
τήµατος κτλ),Γ)Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση ή τη µείωση της Τρι-
βής. Για καλύτερη κατανόηση επιστρατεύτηκαν εικόνες και video. Στη φάση 
αυτή πραγµατοποιήθηκε συµµετοχική παρατήρηση. Η πρώτη επίσκεψη ήταν 
προγραµµατισµένη για τις 20/12/2005. Στην πειραµατική φάση απουσιάζουν 
2 µαθητές λόγω προβλήµατος υγείας οι οποίοι δοκίµασαν το AirTrack στις 
1/2/2006, από τους παρόντες µαθητές µόνο µια µαθήτρια δεν δοκιµάζει το έκ-
θεµα λόγω µη εγκρίσεως γονέα. Η συµµετοχής της περιορίστηκε στη διαδικα-
σία που δεν ήταν απαραίτητη η χρήση του AR. Οµοίως συνέβη και µε µαθητή 
της Γ’ Λυκείου ο οποίος λόγω της κλήσης του προς την τεχνολογία κρίθηκε 
θετικό να συµµετάσχει κατά την δεύτερη επίσκεψη (1/2/2006). Πριν τη χρήση 
του AR τα παιδιά χωρίστηκαν σε οµάδες των 3 ατόµων και γίνεται παρουσίαση 
της πλατφόρµας από τον υπεύθυνο του προγράµµατος, ο χωρισµός σε οµά-
δες γίνεται µε τυχαίο τρόπο από την υπεύθυνη του πειράµατος. Η διαδικασία 
του πειράµατος για τον κάθε µαθητή διήρκησε γύρω στα 15’. Οι επισκέψεις 
των µαθητών βιντεοσκοπήθηκαν. Από το βίντεο αυτό διαχωρίστηκε ο χρόνος 
που χρειάζονταν για να προετοιµαστεί η τεχνολογία για τον κάθε µαθητή, ο 
χρόνος που µιλούσε ο καθηγητής ή ο παιδαγωγός, ο χρόνος που συζητούσαν 
οι µαθητές µε τον καθηγητή και τέλος ο χρόνος που οι µαθητές δραστηριο-
ποιούνταν µε το έκθεµα ή την τριβή. Προέκυψε άνιση κατανοµή του χρόνου 
για τις δραστηριότητες σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα που καταλαµβάνει 
ο καθηγητής και η συζήτηση ενώ οι δραστηριότητες των µαθητών είχαν πολύ 

6. Οι µαθητές αυτοί συνήθως παρουσιάζουν παραίτηση από τη ζωή και τις εκπαιδευτικές διαδι-
κασίες, εστιάζουν στα προβλήµατα υγειάς τους και πολύ µεγάλο ποσοστό αυτών αδυνατεί να 
συνεργαστεί και να λειτουργήσει σε οµάδα.
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µικρότερη διάρκεια. Προκύπτει λοιπόν, αντίθεση µε τον τρόπο χρήσης των 
εκθεµάτων του επιστηµονικού πάρκου αφού εκεί οι µαθητές «επικοινωνούν» 
µόνοι τους µε το έκθεµα και δεν υπάρχουν χρόνοι προετοιµασίας της τεχνο-
λογίας ή καθηγητής να τους καθοδηγεί. Μεγάλο χρόνο δε, καταλαµβάνει η 
προετοιµασία των µαθητών για τη χρήση του AR.

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Από το πρώτο ερωτηµατολόγιο πάνω στην τριβή προέκυπτε ότι υπήρχαν ση-
µεία τα οποία οι µαθητές δεν τα είχαν κατανοήσει (τα προβλήµατα εντοπίζο-
νταν στο κοµµάτι των δυνάµεων που αναπτύσσονται, στη µεταβολή της δια-
γραµµατικής παράστασης των αναπτυσσόµενων δυνάµεων κατά την κίνηση 
και στους παράγοντες που επιδρούν στην αύξηση ή την µείωση της Τριβής). 
Συνοπτικά ως προς το πείραµα όλα τα παιδιά απάντησαν σωστά ως προς το 
κοµµάτι της φυσικής µε µια µόνη εξαίρεση όπου δεν έγινε αντιληπτό αµέσως 
ότι η δύναµη που αναπτύχθηκε κατά την κίνηση ήταν η Τριβή. Πρόβληµα πα-
ρουσιάστηκε για την εικόνα και το video του hovercraft που επιλέχτηκε να 
εµφανίζεται στο πίσω µέρος – τοίχο του πειράµατος, κατά την εξέλιξη του πει-
ράµατος. Περίπου οι µισοί «µπερδεύτηκαν», διατυπώθηκε και εντελώς άστο-
χη άποψη που πιθανώς να οφείλεται στο χαµηλό επίπεδο γνώσεων λόγω πε-
ριβαλλοντικών λόγων διαβίωσης. Τα ερωτηµατολόγια γνωστικού υποβάθρου 
και pre-test αποτέλεσαν την αναφορά για την αξιολόγηση της προτεινόµενης 
εκπαιδευτικής µεθόδου. Ο επαναπροσδιορισµός του εννοιολογικού πλαισίου 
της εκπαίδευσης, που επιχειρείται, µέσω του σχεδιασµού µαθησιακών περι-
βαλλόντων και της πραγµατοποίησης πιλοτικών εφαρµογών που χρησιµο-
ποιούν υψηλού επίπεδου ψηφιακή τεχνολογία, και η παιδαγωγική του αξία 
προκύπτει από το συνδυασµό της εκπαιδευτικής πράξης µε την ψυχαγωγία. 
Η διασύνδεση των πολυµεσικές συσκευές που πραγµατοποιείται προκειµένου 
να δηµιουργήσει ρεαλιστικές προσοµοιώσεις και να τις ενσωµατώσει σε εικο-
νικά περιβάλλοντα κρίνεται αναµφίβολα θετικά από τους µαθητές µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. ∆ιαπιστώθηκε από τους µαθητές, η µεταφορά δυναµι-
κής πληροφορίας και η ενίσχυση της αίσθησης της διερεύνησης και της «περι-
πέτειας» κατά τη µάθηση των πλέον πολύπλοκων και διαφορετικών εννοιών, 
ακόµα και βαρετών όπως χαρακτήρισαν την τριβή. 

Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν διαπίστωσαν ότι οι µαθητές ενθαρρύν-
θηκαν σε αρκετά σηµαντικό βαθµό µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα: α) 
γίνονται δηµιουργοί και όχι µόνο δέκτες περιεχοµένου(ποικιλία στα σενάρια, 
δυνατότητα επιλογής οποιοδήποτε από αυτού µέσω του µενού που τους απο-
καλύπτεται οπτικά), β) συνεργάζονται και επικοινωνούν µε άτοµα που έχουν 
τα ίδια ενδιαφέροντα, στόχους και ανάγκες (ακόµα και η αίσθηση ότι και άλλοι 
έφηβοι δοκιµάζουν το αντίστοιχο εργαλείο και εµπλέκονται σε νέες εµπειρίες 
λειτούργησε ως επιπλέον κινητήρια δύναµη και για τους πιο δύσπιστους και 
καχύποπτους µαθητές), γ) αφοµοιώνουν και να χρησιµοποιήσουν τις επιστη-
µονικές έννοιες που µαθαίνουν ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα φαινόµενα 
της καθηµερινής ζωής και δ) χρησιµοποιούν τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης 
στη ζωή τους(µετά το πέρας του πειράµατος πολλά πράγµατα ήταν πιο ξε-
κάθαρα και η φυσική πολύ πιο κοντά στη σχέση της µε την καθηµερινότητα 
– στην επιστροφή προς το σχολείο γινόταν συζήτηση µεταξύ τους που αλλού 
είναι «κρυµµένη» η Τριβή εκτός από το περπάτηµα και το αεροπλάνο!!!).
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Η 1η φάση της έρευνας συνάγει στην ήδη προϋπάρχουσα διαπίστωση ότι 
η χρήση των νέων τεχνολογιών συµβάλει ως ένα βαθµό στη βελτίωση: (α)της 
µαθησιακής τους κατάστασης/ εκπαιδευτικό τους ρόλο, (β) στην κοινωνικο-
ποίηση τους και στην οµαλή τους ένταξη στην κοινωνία, (γ) στη συµµετοχή 
τους στην οµάδα(µικρή/ µεγάλη και ότι αυτό συνεπάγεται), (δ) στην «υπέρ-
βαση» της κατάστασης τους και στη θετική τους στάση απέναντι στη ζωή, 
των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τίθεται ωστόσο το ερώτηµα 
του βαθµού βελτίωσης που µπορεί να επιτευχθεί από τη χρήση των τόσο προ-
ηγµένων τεχνολογιών στη ζωή των ατόµων µε πολλαπλές αναπηρίες7 που 
συνεπάγεται έντονες εκπαιδευτικές ανάγκες και ο τρόπος που θα γίνει απο-
δοτικότερη σε κάθε τοµέα α)στα πλαίσια του σχολικού πλαισίου β) της µαθη-
σιακής διαδικασίας και γ)της σχολικής τάξης καθώς και τα πιθανόν επιπλέον 
µέτρα που πιθανόν πρέπει να ληφθούν ή ειδικά σενάρια που πρέπει πιθανόν 
να σχεδιασθούν έτσι ώστε το παρόν έργο να επιτύχει το στόχο του για τη δηµι-
ουργία ενός πανευρωπαϊκό δικτύου εκθεµάτων και µουσείων και θα συµβάλει 
στην περαιτέρω ένταξη των ατόµων µε κινησιακές αναπηρίες και πέρα από τα 
όρια της τάξης, µια και το Εικονικό Θεµατικό Πάρκο Επιστηµών φιλοδοξεί να 
γίνει εστία συνεργασίας ενός µεγάλου αριθµού µουσείων και επιστηµονικών 
κέντρων αλλά και σχολείων που θα προωθεί την καινοτόµο προσέγγιση του 
CONNECT και να υποστηρίζει τους εµπλεκόµενους στην προσπάθειά τους 
για κατανόηση και αλληλεπίδραση µε τα φυσικά φαινόµενα και έννοιες.
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