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Περίληψη
Η κινητή μάθηση αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στο πεδίο των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια
το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην αξιοποίηση των κινητών συσκευών στην
εκπαιδευτική πραγματικότητα εξαιτίας των μεγάλων δυνατοτήτων που διαθέτουν.
Επιχειρείται η προσπάθεια ένταξης της κινητής μάθησης στην εκπαιδευτική καθημερινότητα
και αναζητείται η προστιθέμενη αξία που αυτή μπορεί να προσφέρει. Το αντικείμενο της
παρούσας εργασίας αποτελεί την πειραματική μελέτη σε μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού στην
διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας μέσω υπολογιστών ταμπλέτας. Η διδακτική
παρέμβαση διάρκειας 12 εβδομάδων περιλάμβανε τον εμπλουτισμό ενός κοινού ηλεκτρονικού
τετραδίου των μαθητών μέσω του λογισμικού καταγραφής σημειώσεων Evernote και την
δημιουργία ατομικών εννοιολογικών χαρτών μέσω του λογισμικού εννοιολογικής
χαρτογράφησης Mindomo. Η επεξεργασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων βασίστηκε στη
ποσοτική και στη ποιοτική ανάλυση των σημειώσεων και των εννοιολογικών χαρτών που
δημιούργησαν οι μαθητές.
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1. Εισαγωγή
Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες συγκλίνουν στην ανάγκη μετατόπισης από την
παραδοσιακή διδασκαλία σε νέες μεθόδους, οι οποίες προωθούν την ενεργητική
μάθηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την έρευνα, τη συνεργασία και την οικοδόμηση
της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές σε δραστηριότητες αυθεντικών
καταστάσεων του πραγματικού κόσμου (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999). Ο ρόλος
των ΤΠΕ προς την κατεύθυνση αυτή είναι καθοριστικός, αφού η αξιοποίηση των
παιδαγωγικών χαρακτηριστικών τους (affordances) προσφέρει δυνατότητες ριζικών
αλλαγών στη διδασκαλία και μάθηση, με πιο σημαντική τη μετάβαση από τη
δασκαλοκεντρική εκπαίδευση σε ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης, τα οποία ευνοούν
την ενεργητική, αλληλεπιδραστική και συνεργατική μάθηση (Τζιμογιάννης &
Σιόρεντα, 2007).
Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται τη τελευταία δεκαετία έντονο εκπαιδευτικό και
ερευνητικό ενδιαφέρον για το μοντέλο της κινητής μάθησης (mobile learning). Η
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κινητή μάθηση διακρίνεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η φορητότητα, η
κοινωνική διαδραστικότητα, η προσωπική ιδιοκτησία, η ευαισθησία του πλαισίου και
της τοποθεσίας, η άμεση λήψη αποφάσεων, η αδιάλειπτη επικοινωνία, η πανταχού
παρούσα δυνατότητα απόκτησης της γνώσης και η εξατομίκευση της μαθησιακής
πορείας (Pachler et al., 2010). Τα χαρακτηριστικά αυτά προσδίδουν μία τεράστια
δυναμική στις εκπαιδευτικές προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης, πέρα από τα
καθορισμένα ωρολόγια προγράμματα και τις κλασικές τάξεις διδασκαλίας, και
σηματοδοτούν τη βαθμιαία διείσδυση της κινητής μάθησης σε όλες τις μορφές της
εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Hwang et al., 2011; Boticki et al.,
2015) και τη δευτεροβάθμια (Rau et al., 2008) μέχρι την ανώτατη (Gikas & Grant,
2013) και τη μη τυπική εκπαίδευση (Lai, Khaddage & Knezek, 2013).
Η κινητή μάθηση περιλαμβάνει πολύ περισσότερα πράγματα από τη χρήση κινητών
συσκευών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Από την ανασκόπηση του θεωρητικού
και ερευνητικού πλαισίου η έννοια της κινητικότητας αναπτύσσεται σε τέσσερις
αλληλο-συσχετιζόμενες διαστάσεις (Sharples et al., 2009; El-Hussein & Cronje,
2010; Pachler et al, 2010):
κινητικότητα των τεχνολογικών μέσων: αφορά στη δυνατότητα μεταφοράς και
μετακίνησης πολλαπλών κινητών συσκευών στην τάξη και σε άλλους χώρους
μάθησης (φορητοί Η/Υ, ταμπλέτες, PDAs, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.).
κινητικότητα στο φυσικό χώρο: οι εκπαιδευτικές δράσεις μπορούν να
επεκτείνονται πέρα από τα στενά όρια της τάξης (informal learning, ubiquitous
learning)
κινητικότητά στο χώρο μάθησης: σε αντίθεση με την παραδοσιακή εκπαίδευση, τα
πεδία και τα θέματα προς μάθηση εξελίσσονται μαζί με το ενδιαφέρον και την
περιέργεια των συμμετεχόντων (authentic, personalized, learner-directed learning).
κινητικότητα στον κοινωνικό χώρο: η μάθηση υλοποιείται στο κοινωνικό πλαίσιο
(situated and collaborative learning)
Σε ότι αφορά στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, η κινητή μάθηση
αποτελεί ένα ανεξερεύνητο πεδίο. Αφενός, είναι σπάνια η περίπτωση των σχολείων
αλλά και των ανώτατων ιδρυμάτων που διαθέτουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό και,
αφετέρου, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ένας ικανός αριθμός ερευνών που να
διαμορφώνουν μια νέα ερευνητική κατεύθυνση στην ελληνική πραγματικότητα. Η
παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή παρουσιάζοντας τα
πρώτα αποτελέσματα του σχεδιασμού και της μελέτης μιας διαθεματικής
παρέμβασης κινητής μάθησης στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας ΣΤ’
Δημοτικού.

2. Ο σχεδιασμός της παρέμβασης
Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών των ΤΠΕ για την Α/θμια εκπαίδευση δίνει ιδιαίτερη
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έμφαση στη διαμόρφωση μαθησιακών καταστάσεων που θα επιτρέπουν την
ολοκλήρωση των γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια
μαθησιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα στις ΤΠΕ και,
τελικά, την αυτόνομη ανάπτυξη όλων των μαθητών. Για το λόγο αυτό έχει ενταχθεί
μια σημαντική ενότητα στο Π.Σ., κατά την οποία οι μαθητές υλοποιούν μαθησιακά
σχέδια εργασίας (projects) χρησιμοποιώντας εργαλεία των ΤΠΕ. Το αντικείμενο της
παρούσας διαθεματικής δράσης εντάχθηκε και στο μάθημα της Ιστορίας και,
συγκεκριμένα, στην ενότητα της Μικρασιατικής Καταστροφής.
Στον Πίνακα 1 δίνεται η δομή και η διάρθρωση των εργασιών των μαθητών κατά τη
διάρκεια της διαθεματικής παρέμβασης με χρήση των ταμπλετών. Κεντρική ιδέα του
σχεδιασμού της εκπαιδευτικής δράσης αποτέλεσε η δημιουργία ενός κοινού
ηλεκτρονικού τετραδίου για το σύνολο της τάξης. Για τη δημιουργία του κοινού
τετραδίου των μαθητών χρησιμοποιήθηκε ένας κοινός λογαριασμός στο Evernote.
Πίνακας 1: Φάσεις και εξέλιξη της παρέμβασης
Εβδομάδα
1η
2η-3η
4η-11η
12η

Εργασίες και δραστηριότητες
Εξοικείωση με την εφαρμογή εννοιολογικής χαρτογράφησης
Mindomo
Ανάπτυξη και εμπλουτισμός κοινού τετραδίου στο Evernote
(μάθημα στη τάξη, αναζήτηση στο Διαδίκτυο, προβολή ντοκιμαντέρ,
βιωματικές δράσεις, ομαδοσυνεργατικές εργασίες)
Εμπλουτισμός κοινού τετραδίου στο Evernote με σχετικό υλικό από
τους μαθητές (ομαδοσυνεργατική εργασία)
Ανάπτυξη εννοιολογικών χαρτών (ατομική εργασία)
Ολοκλήρωση εννοιολογικών χαρτών (ατομική εργασία)
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Οι μαθητές αξιοποίησαν τις δυνατότητες των ταμπλετών για τη συλλογή/καταγραφή
υλικού σχετικά με το θέμα της δράσης (λήψη φωτογραφικού και ηχητικού υλικού,
κειμενικές πληροφορίες κ.λπ.). Ζητήθηκε να εμπλουτίζουν συνεχώς το ηλεκτρονικό
τετράδιο με κάθε πληροφορία που θεωρούσαν χρήσιμη ή σημαντική. Οι πηγές από
τις οποίες έγινε η άντληση των σημειώσεων ήταν το σχολικό εγχειρίδιο και το
μάθημα Ιστορίας στην τάξη, η παρακολούθηση σχετικού ντοκιμαντέρ και η
αναζήτηση των κατάλληλων πηγών στο Διαδίκτυο. Οι μαθητές είχαν πρόσβαση στο
σύνολο των σημειώσεων όλης της τάξης και ενθαρρύνθηκαν να προβούν σε
σχολιασμό, να συμπληρώσουν με τη σειρά τους νέα στοιχεία που θεωρούσαν
απαραίτητα και, φυσικά, να δημιουργήσουν νέες σημειώσεις. Στη συνέχεια, κάθε
μαθητής μπορούσε να επιλέξει όποιες πληροφορίες ήθελε από το κοινό τετράδιο με
στόχο να δημιουργήσει το ατομικό παραδοτέο που ήταν ένας εννοιολογικός χάρτης
για τη Μικρασιατική Καταστροφή στο περιβάλλον Mindomo. Στο Σχήμα 1 δείχνεται
μια ενδεικτική οθόνη σημειώσεων με υλικό που αντλήθηκε από πηγές στο Διαδίκτυο.
Παράλληλα, υλοποιήθηκε μία βιωματική δράση εκτός σχολείου, στις προσφυγικές
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κατοικίες του δήμου Δραπετσώνας που αποτέλεσε τόπο εγκατάστασης προσφύγων
της Μικρασιατικής Καταστροφής. Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να αλληλεπιδράσουν
με το χώρο παίρνοντας φωτογραφίες ιστορικών κτιρίων, κάνοντας καταγραφή οδών,
κρατώντας σημειώσεις. Επίσης, απευθύνθηκαν σε περαστικούς και έλαβαν μικρές
συνεντεύξεις σχετικά με το θέμα. Αξιοποιώντας το υλικό που συγκέντρωσαν, οι
μαθητές δημιούργησαν επί τόπου αντίστοιχες σημειώσεις στο Evernote (Σχήμα 2).

Σχήμα 1: Οθόνη του χώρου σημειώσεων στο Evernote με υλικό από το Διαδίκτυο

Σχήμα 2: Οθόνη του χώρου σημειώσεων στο Evernote με υλικό από τις
δραστηριότητες εκτός τάξης
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3. Μεθοδολογία της έρευνας
3.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση πτυχών της κινητής μάθησης
που αφορούν κυρίως στην εμπλοκή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τα
συνακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα εξής:
1. Η κινητή μάθηση προωθεί το κίνητρο για μάθηση, την ενεργό συμμετοχή και τη
συνεργασία των μαθητών; Ποια σχήματα εργασίας και συνεργασίας υιοθετούν οι
μαθητές;
2. Ποια είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα μιας διδακτικής παρέμβασης σχεδίου
έρευνας, η οποία συνδυάζει βιωματικές δράσεις και εργασία στη σχολική τάξη με
μεθόδους κινητής μάθησης;

3.2 Το πλαίσιο της έρευνας
Το πρόγραμμα παρέμβασης σχεδιάστηκε με σκοπό τη μελέτη των διαδικασιών
κινητής μάθησης σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά την σχολική περίοδο 20132014 και πήραν μέρος σε αυτή 23 μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού. O κάθε μαθητής ήταν
εφοδιασμένος με ένα υπολογιστή ταμπλέτας, στον οποίο είχαν εγκατασταθεί α) η
διαδικτυακή εφαρμογή καταγραφής σημειώσεων Evernote και β) το διαδικτυακό
λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Mindomo.

3.3 Ερευνητικά δεδομένα και σχήμα ανάλυσης
Οι πηγές ερευνητικού υλικού ήταν οι σημειώσεις των μαθητών στην εφαρμογή
Evernote και οι εννοιολογικοί χάρτες που δημιούργησαν οι μαθητές στην εφαρμογή
Mindomo. Το σχήμα ανάλυσης περιλάμβανε: α) περιγραφική στατιστική των
σημειώσεων των μαθητών και β) ανάλυση περιεχομένου των εννοιολογικών χαρτών
κάθε μαθητή χρησιμοποιώντας την ταξινομία SOLO (Biggs & Collis, 1982). Η
ταξινομία SOLO περιγράφει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της κατανόησης μιας
γνωστικής περιοχής από τους μαθητές διακρίνοντας πέντε γνωστικά επίπεδα: α) προδομικό, β) μόνο-δομικό γ) πολύ-δομικό δ) συσχετιστικό ε) θεωρητικής γενίκευσης.

4. Αποτελέσματα
4.1 Ανάλυση σημειώσεων
Αναλύοντας τα δεδομένα, διαπιστώσαμε μια ποικιλία σημειώσεων. Ενδεικτικά
παραδείγματα σημειώσεων που καταγράφηκαν είναι μια ατομική σκέψη, προσωπική
γνώμη για το θέμα διαπραγμάτευσης, αναφορά σε μία πηγή στο Διαδίκτυο,
εμβάθυνση σε ένα θέμα, κατάληξη σε κάποιο συμπέρασμα, η παράθεση μιας
φωτογραφίας ή ηχητικού ντοκουμέντου, κάτι που έκανε εντύπωση στους μαθητές
ή/και συνδυασμοί των παραπάνω. Η κωδικοποίηση των σημειώσεων έγινε
υιοθετώντας μία προσαρμογή του εργαλείου των Kam et. al (2005) που
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χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των ηλεκτρονικών σημειώσεων φοιτητών μέσω
συσκευών ταμπλέτας, κατά τη διάρκεια μαθημάτων επιστήμης υπολογιστών στο
πανεπιστήμιο του Berkley. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τέσσερις κατηγορίες
σημειώσεων: α) σημείωση περιεχομένου, β) σημείωση διαλόγου, γ) σημείωση
ανοιχτής επικοινωνίας (επιβράβευση συνεισφοράς συμμαθητή, δημιουργία
ευχάριστου κλίματος), δ) ομαδική σημείωση. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα ανά κατηγορία σημειώσεων. Στο Σχήμα 3 δίνεται μια ενδεικτική
σημείωση περιεχομένου.
Πίνακας 2: Κατανομή σημειώσεων των μαθητών ανά κατηγορία
Περιεχόμενο

Διάλογος

193

4

Ανοικτή
επικοινωνία
18

Ομαδική
σημείωση
22

Σχήμα 3: Παράδειγμα σημείωσης κειμένου στο Evernote
Στο Σχήμα 4 αποτυπώνεται η συμβολή και το πλήθος σημειώσεων ανά μαθητή στο
κοινό τετράδιο. Όσον αφορά τη συμμετοχή στη δημιουργία του ηλεκτρονικού
τετραδίου διακρίνουμε τρεις κατηγορίες μαθητών. Η πρώτη κατηγορία και η
μεγαλύτερη σε πλήθος μαθητών (11) ήταν αυτή που είχε διαρκή και ενεργή
συμμετοχή στον εμπλουτισμό του κοινού τετραδίου. Οι συγκεκριμένοι μαθητές
δημιούργησαν 10-14 σημειώσεις σε αυτό. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει 8
μαθητές που είχαν επίσης ενεργό συμμετοχή καταθέτοντας 6-8 σημειώσεις στο κοινό
τετράδιο. Οι υπόλοιποι μαθητές είχαν μικρότερη συμμετοχή με 5 σημειώσεις στην
εφαρμογή ενώ ένας μαθητής κατέθεσε μόνο 2 σημειώσεις.
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Σχήμα 4: Πλήθος σημειώσεων ανά μαθητή
4.2 Ποιοτική ανάλυση των εννοιολογικών χαρτών
Κατά την τελική φάση της παρέμβασης κάθε μαθητής δημιούργησε το ατομικό του
παραδοτέο, τον εννοιολογικό χάρτη. Δημιουργήθηκαν συνολικά 23 εννοιολογικοί
χάρτες. Στο Σχήμα 5 δίνεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη, που
περιλαμβάνει κειμενικές πληροφορίες, πολυμεσικό υλικό, συνδέσεις στο Διαδίκτυο
και άλλα σημαντικά στοιχεία σχετικά με τη Μικρασιατική καταστροφή.
Σε πρώτο επίπεδο, η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου μελέτησε τους εννοιολογικούς
χάρτες με βάση τρία κριτήρια (Bakouli & Jimoyiannis, 2014): α) τη δομή, β) το
πλήθος των εννοιών και την πληρότητα των συσχετίσεων μεταξύ τους και γ) τον τύπο
του περιεχομένου (απλό κείμενο ή πολυμέσα). Στη συνέχεια έγινε κατάταξη των
εννοιολογικών χαρτών των μαθητών στα επίπεδα της ταξινομίας SOLO,
συνδυάζοντας τα ποιοτικά κριτήρια της δομής, του περιεχομένου και του πλήθους
των εννοιών. Στον Πίνακα 3 δίνονται συνολικά τα αποτελέσματα για όλους τους
μαθητές.

Σχήμα 5: Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη μαθητή με το Mindomo
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Πίνακας 3: Κατάταξη παραδοτέων ανά γνωστικό επίπεδο της ταξινομίας SOLO
Προ-δομικό
1

Μονο-δομικό
2

Πολυ-δομικό
16

Συσχετιστικό Θεωρητικής
γενίκευσης
4
0

Η πλειονότητα των παραδοτέων έδειξε σημαντική γνωστική πρόοδο των μαθητών
σχετικά με το θέμα μελέτης. 4 χάρτες που παρουσίασαν μία ολοκληρωμένη
παράσταση του θέματος της Μικρασιατικής Καταστροφής και ταξινομήθηκαν στο
συσχετιστικό επίπεδο ενώ 16 εννοιολογικοί χάρτες κατατάχθηκαν στο 3ο επίπεδο
(πολύ-δομικό) της ταξινομίας. Τρία παραδοτέα έδειξαν περιορισμένα αποτελέσματα,
καθώς κατατάχθηκαν στς μονο-δομικό (2 χάρτες) και στο προ-δομικό επίπεδο (1
χάρτης). Στο ανώτατο επίπεδο SOLO, το οποίο απαιτεί ο μαθητής να συνδέσει το
πρόβλημα με ένα ευρύτερο πλαίσιο, δεν αναμένουμε αποτελέσματα λόγω της φύσης
της εργασίας και του παραδοτέου των μαθητών (Βραχνός & Τζιμογιάννης, 2010;
Bakouli & Jimoyiannis, 2014) .

5. Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις
Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, η εισαγωγή της κινητής μάθησης στην
σχολική ζωή βρίσκεται σε εμβρυϊκό στάδιο. Αφενός, η έλλειψη κατάλληλου
εξοπλισμού και, αφετέρου, η μεταβαλλόμενη φιλοσοφία γύρω από την ένταξη των
ΤΠΕ καθιστούν την κινητή μάθηση ένα αναδυόμενο αντικείμενο μελέτης και
εκπαιδευτικής πρακτικής. Αποτιμώντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας,
διαπιστώσαμε πως η κινητή μάθηση διαφοροποίησε εξ’ ολοκλήρου το παραδοσιακό
στυλ διδασκαλίας, εισάγαγε νέα συνεργατικά σχήματα μεταξύ των μαθητών, έδωσε
την ευκαιρία για άμεση ανατροφοδότηση μεταξύ τους και ευνόησε βιωματικές
καταστάσεις μάθησης. Η έρευνά μας συνεχίζεται με την ανάλυση των απόψεων των
συμμετεχόντων μαθητών για τη συγκεκριμένη μαθησιακή εμπειρία και την κινητή
μάθηση γενικότερα, που καταγράφηκαν μέσω ειδικού ερωτηματολογίου.
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