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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το πιλοτικό λογισµικό «Μελέτη Περιβάλλοντος» βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου (web-based 
software), και απευθύνεται σε µαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού. Σχεδιάστηκε και υλοποιείται µε 
βάση τις κοινωνικοεποικοδοµητικές και κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες για τη µάθηση αλλά και τις 
σύγχρονες αντιλήψεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη 
διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, που τεκµηριώνουν τη σηµασία της συνεργατικής διερεύνησης 
και της από κοινού οικοδόµησης της. Το λογισµικό σχεδιάστηκε έτσι ώστε να περιλαµβάνει όχι µόνο 
πληροφορίες, αλλά να δηµιουργεί καταστάσεις και να παρέχει εργαλεία που παρωθούν τους µαθητές 
να κάνουν τη µέγιστη δυνατή χρήση των δικών τους γνωστικών, µεταγνωστικών, συνεργατικών και 
διαλογικών δεξιοτήτων.  
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: κοινωνικοεποικοδοµητικές και κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες µάθησης, 
συνεργατική διερεύνηση, διαδικτυακή εφαρµογή 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το λογισµικό «Μελέτη Περιβάλλοντος» που βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου (web-
based), και απευθύνεται σε µαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού. Αυτή τη στιγµή βρίσκεται στο 
πρώτο στάδιο υλοποίησης του, δηλαδή µε  βάση τις παιδαγωγικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί έχει 
ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός του πληροφορικού περιβάλλοντος και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των 
θεµατικών ενοτήτων του. Το λογισµικό βασίζεται στην άποψη, πως κατάλληλα σχεδιασµένα 
περιβάλλοντα µπορούν να οδηγήσουν σε µια νέα αντίληψη για τη διδασκαλία που δίνει έµφαση 
όχι στη µετάδοση αλλά στην καθοδήγηση µιας κοινωνικά βασισµένης εξερεύνησης σε ένα 
πλούσιο νοηµάτων περιβάλλον. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να περιλαµβάνει όχι µόνο πληροφορίες, 
αλλά να δηµιουργεί καταστάσεις και να παρέχει εργαλεία που παρωθούν τους µαθητές να κάνουν 
τη µέγιστη δυνατή χρήση των δικών τους γνωστικών, µεταγνωστικών, συνεργατικών και 
διαλογικών ικανοτήτων. Με αυτό τον τρόπο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιµοποιείται ως 
εργαλείο, µέσω του οποίου οι µαθητές µπορούν να πραγµατοποιούν συνεργατικές διερευνητικές 
δραστηριότητες 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το λογισµικό «Μελέτη Περιβάλλοντος» σχεδιάστηκε και υλοποιείται µε βάση τις 
κοινωνικοεποικοδοµητικές και κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες για τη µάθηση (Lemke 2001) αλλά 
και τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη 
διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, που τεκµηριώνουν τη σηµασία της συνεργατικής 
διερεύνησης και της από κοινού οικοδόµησης της γνώσης (Crook 1994). Η υπολογιστικά 
υποστηριζόµενη συνεργατική µάθηση (computer-supported collaborative learning) είναι η πιο 
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πολλά υποσχόµενη προσέγγιση για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της µάθησης µε τη χρήση 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Lipponen, 2002). 

Το µαθησιακό περιβάλλον, στα πλαίσια εποικοδοµητικών και κοινωνικοπολιτισµικών 
προσεγγίσεων, περιγράφεται ως περιβάλλον στο οποίο δάσκαλος και µαθητές ερευνούν από 
κοινού και οικοδοµούν ή οικειοποιούνται νοήµατα. Επίσης αναγνωρίζεται ο ρόλος και η σηµασία 
των απόψεων των µαθητών για τη µάθηση εννοιών και φαινοµένων και η ατοµική και συγχρόνως 
κοινωνική – αλληλεπιδραστική διάσταση οικοδόµησης και οικειοποίησης  νέας γνώσης. Την 
προοπτική αυτή η Anna Sfard (1998) έχει αποκαλέσει  µάθηση ως συµµετοχή (learning as 
participation)  σε αντίθεση µε τη µάθηση ως απόκτηση (learning as knowledge acquisition). Η 
µεταφορά της µαθησιακής διαδικασίας ως συµµετοχής, θεωρεί τη µάθηση ως µια σταδιακή 
οικειοποίηση διαλόγων και πρακτικών µέσα από κοινού πραγµατοποιήσιµες διερευνητικές 
µαθησιακές δραστηριότητες (Roth 1998, Wells 1999). Έτσι η µάθηση αντιµετωπίζεται ως µια 
δυναµική διαδικασία που διαµορφώνεται µε βάση τις σχέσεις των ατόµων, των περιβαλλόντων 
και των δικτύων που διαµορφώνονται στις δραστηριότητες που συµµετέχουν. Η µεταφορά της 
συµµετοχής αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της µαθησιακής διαδικασίας καθώς µέσω 
αυτής διαµορφώνουµε νοήµατα και ταυτότητες (Barab & Duffy, 2000).   

Οι υποστηριχτές αυτών των απόψεων όταν αναφέρονται στη φύση της µαθησιακής 
διαδικασίας µας προτείνουν να την αντιµετωπίζουµε ως: 

• προσπάθεια διαπραγµάτευσης και δηµιουργίας νοήµατος στα πλαίσια µιας µαθητικής 
κοινότητας (Stahl 2003) 
• συνεργατικής έρευνας και επίλυσης προβληµάτων (Roth 1998, Wells 1999). 
• διαλογικής δραστηριότητας (Lemke 2001, Stahl 2002) 
• σηµειωτικής και πολυσηµειωτικής διαδικασίας (Lemke 1997, Wells 1999) 

 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Βασιζόµενοι στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο θα εξειδικεύσουµε στη συνεχεία πώς βασικές 
παιδαγωγικές θέσεις γίνεται προσπάθεια να µετουσιωθούν σε πράξη στο λογισµικό.  

Ακολουθώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές θέσεις, το περιβάλλον του 
λογισµικού, δίνει σηµαίνουσα θέση στις απόψεις και τις εµπειρίες των µαθητών επιδιώκοντας, 
όπου αυτό είναι δυνατό, να τις αναδείξει και να τις αξιοποιήσει στη διδακτική πράξη.  

Το υλικό του λογισµικού σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αξιοποιείται µε εναλλακτικούς τρόπους. 
Έτσι δίνεται η δυνατότητα για ανοικτές διερευνήσεις, αλλά και πιο καθοδηγούµενες και 
δοµηµένες διδακτικές ακολουθίες. Περιλαµβάνονται δραστηριότητες και φύλλα εργασίας που 
προτείνεται να πραγµατοποιηθούν ατοµικά αλλά και δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται 
οµαδικά. Βασικά, όµως ως ευρύτερο πλαίσιο του µαθησιακού περιβάλλοντος, προτείνεται η 
συνεργασία.  

Το λογισµικό περιλαµβάνει προσοµοιώσεις της πραγµατικότητας καθώς και οπτικοποιήσεις 
εννοιών, φαινοµένων και διαδικασιών µε τη χρήση κινουµένων σχεδίων ακόµα και στο γνωστικό 
µέρος. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης σύντοµων µαγνητοσκοπηµένων 
στιγµιότυπων, καθώς και φωτογραφιών έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι µαθητές να 
οικειοποιούνται γνώσεις και δεξιότητες µέσα από πολλαπλές αναπαραστάσεις της 
πραγµατικότητας και προσφέρει δυνατότητες επικοινωνίας µε άλλες έγκυρες πηγές.   

Το λογισµικό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα 
στους µαθητές, να αλληλεπιδρούν όχι µόνο µε το υπολογιστικό περιβάλλον, αλλά και µε τους 
συµµαθητές τους και το δάσκαλό τους. Πολύ κρίσιµη παράµετρο προς αυτή την κατεύθυνση 
θεωρούµε τις συγκροτηµένες διδακτικές προτάσεις, που στο λογισµικό έχουν τη µορφή φύλλων 
εργασίας και που ως στόχο έχουν να µεγιστοποιήσουν την αλληλεπίδραση των µαθητών µε το 
πληροφορικό περιβάλλον, µε τους συµµαθητές τους, το δάσκαλό τους αλλά και µε το φυσικό 
περιβάλλον. Το λογισµικό είναι δοµηµένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει στους µαθητές 
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τόσο το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, όσο και την εξοικείωση µε τις διαδικασίες της 
επιστηµονικής µεθόδου (παρατήρηση, ταξινόµηση, εξαγωγή συµπερασµάτων, κ.τ.λ). Επιπλέον, οι 
δραστηριότητες που αφορούν την επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού µε τον εναλλακτικό 
τρόπο των φύλλων εργασίας είναι δοµηµένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προάγουν την 
ενεργητική και τη συνεργατική µάθηση.  

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ο διερευνητικός του χαρακτήρας. Οι µαθητές 
καλούνται να διερευνήσουν ατοµικά ή συνεργατικά τις ενότητες του λογισµικού, το λεξικό, τις 
υπερσυνδέσεις και τις άλλες πηγές που παρέχονται. Επίσης, το λογισµικό δίνει σηµαίνουσα θέση 
στο διάλογο (δασκάλου-µαθητών και µαθητών-µαθητών) αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο 
της γλώσσας στη µαθησιακή διαδικασία. 

Το περιεχόµενο του λογισµικού παρουσιάζεται σε µια συγκεκριµένη επιφάνεια διεπαφής που 
περιέχει τρία χαρακτηριστικά εικονίδια. Αυτά παραπέµπουν σε συγκεκριµένες υποενότητες: 
«Τι χρειάζεται να γνωρίζουµε»: Στην 
ενότητα αυτή παρουσιάζεται το 
πληροφοριακό υλικό που αποτελεί το 
διδακτικά µετασχηµατισµένο υλικό που 
µπορεί να αποτελέσει τη βάση εκκίνησης 
της συνεργατικής έρευνας των µαθητικών 
οµάδων. «∆ραστηριότητες»: Στην ενότητα 
αυτή υπάρχουν αλληλεπιδραστικές  
δραστηριότητες.  «Συνεργαζόµαστε και 
Ερευνούµε»: Σε αυτή την ενότητα 
προσφέρονται συγκεκριµένα φύλλα 
εργασίας που αξιοποιούν το υλικό του 
λογισµικού («Τι χρειάζεται να 
γνωρίζουµε», «∆ραστηριότητες», 
«Λεξικό», «Η βιβλιοθήκη µου») αλλά προχωρούν και πέρα από αυτό.  
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