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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή εξέτασε κατά πόσο η χρήση εργαλείων του ∆ιαδικτύου, όπως το Filamentality, και η 
συχνότητα µε την οποία χρησιµοποιείται το ∆ιαδίκτυο και το συγγραφικό πακέτο του Hyperstudio 
επηρεάζουν τις αντιλήψεις τεταρτοετών φοιτητών/τριών του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου για το γνωστικό φορτίο που επιβάλλει η προσπάθεια ενσωµάτωσης της 
τεχνολογίας στη µαθησιακή διαδικασία, όπως µετρήθηκε µε ένα ερωτηµατολόγιο που απαντήθηκε 
στο τέλος του εξαµήνου. Με ένα άλλο ερωτηµατολόγιο διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές/τριες είχαν 
θετικές στάσεις για την ενσωµάτωση της τεχνολογίας στη µαθησιακή διαδικασία. Η ανάλυση 
διακύµανσης έδειξε ότι, µετά το στατιστικό συνυπολογισµό της επίδρασης των µεταβλητών χρήση 
του ∆ιαδικτύου και χρήση του Hyperstudio ως συσχετιζόµενων µεταβλητών, το αντιλαµβανόµενο 
γνωστικό φορτίο ήταν στατιστικά µικρότερο (F = 4.32, p < .05) για την οµάδα που διδάχτηκε και 
αξιοποίησε το εργαλείο Filamentality, ενώ µόνο η µεταβλητή χρήση του ∆ιαδικτύου βρέθηκε να 
διαφέρει στατιστικά µεταξύ των δύο οµάδων.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Αντιλαµβανόµενο γνωστικό φορτίο, ενσωµάτωση της ΤΕΠ  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Η ενσωµάτωση της Τεχνολογίας της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας (ΤΕΠ) στη 
Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση αποτελεί, σύµφωνα µε τους ειδικούς, επιτακτικό ζητούµενο (Green, 
1998), αφού είναι διαπιστωµένο ότι τα Πανεπιστήµια δεν έχουν καλύψει µε επιταχυνόµενα 
βήµατα την απαραίτητη απόσταση. Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι οι Πανεπιστηµιακοί δεν 
αξιοποιούν µε συστηµατικό και συνεχή τρόπο τις τεχνολογικές δυνατότητες για αναβάθµιση των 
προγραµµάτων σπουδών και των διδακτικών τους προσεγγίσεων (Caffarella & Zinn, 1999).  Οι 
Massy και Zemsky (1995) υποστηρίζουν ακόµα ότι οι προσπάθειες ενσωµάτωσης της ΤΕΠ στο 
Πανεπιστηµιακό επίπεδο επιδιώκουν κυρίως την αξιοποίηση των τεχνολογιών ως εργαλείων 
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ενίσχυσης της αποδοτικότητας των παραδοσιακών προσεγγίσεων. Η τάση αυτή αποκαλύπτεται µε 
τους τρόπους µε τους οποίους αξιοποιείται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (ΗΥ) και οι δυνατότητές 
του (α) για ηλεκτρονική επεξεργασία εγγράφων, (β) για ανάρτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο, 
και (γ) για ηλεκτρονική επικοινωνία µε αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Αντίθετα, υπάρχουν περιορισµένες εφαρµογές του ΗΥ ως εργαλείου για την 
καλλιέργεια των νοητικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών και υποστήριξης της προσπάθειάς τους 
για την οικοδόµηση ή την αναδόµηση των γνωστικών τους δοµών.  
 
  Προβάλλει εποµένως επιτακτική η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για ουσιαστική 
ενσωµάτωση της ΤΕΠ στη µαθησιακή διαδικασία. Η ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτικότερη για 
τα Παιδαγωγικά Τµήµατα των Πανεπιστηµίων, αφού οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί µπορούν να 
ενεργήσουν καταλυτικά για διάχυση της απαραίτητης τεχνογνωσίας και γνώσης. Με βάση αυτή 
την προοπτική, στα πλαίσια της προϋπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών δηµοτικής 
εκπαίδευσης, επιχειρήθηκε να µελετηθούν τρόποι ενσωµάτωσης της ΤΕΠ σε ένα µάθηµα για 
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Έτσι, 
προσεγγίσαµε την ενσωµάτωση της τεχνολογίας από τη γνωστική άποψη µε στόχο την  
υποβοήθηση των νοητικών ικανοτήτων των φοιτητών/τριών και της εννοιολογικής τους 
ανάπτυξης. Η προσπάθειά µας αυτή καθοδηγήθηκε από τρεις βασικές παραδοχές. Αρχικά, 
επιδιώξαµε την αξιοποίηση εύκολα προσβάσιµων και ανέξοδων τεχνολογιών που θα ήταν δυνατό 
να αξιοποιηθούν στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Αποφασίσαµε, επίσης, ότι έπρεπε να αξιοποιήσουµε τον 
όγκο των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στο ∆ιαδίκτυο και να καθοδηγήσουµε τους 
φοιτητές/τριες να επιδιώξουν µε συντονισµένες προσπάθειες να εντοπίσουν πηγές πληροφοριών 
που σχετίζονται µε τη διδασκαλία της επιστήµης στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Οι πληροφορίες αυτές 
έπρεπε τελικά να αξιοποιηθούν για το σχεδιασµό διδακτικών δραστηριοτήτων µε αξιοποίηση του 
Hyperstudio, που είναι ένα συγγραφικό πακέτο υπερµέσων.  
 
  Ειδικότερα, η έρευνα αυτή ασχολήθηκε µε τις στάσεις των φοιτητών/τριών για τις νέες 
τεχνολογίες και την ανάγκη για ενσωµάτωσή τους στη διδασκαλία και µάθηση και κατά πόσο η 
χρήση εργαλείων του ∆ιαδικτύου, όπως το Filamentality, και η συχνότητα µε την οποία 
χρησιµοποιείται το ∆ιαδίκτυο και το συγγραφικό πακέτο του Hyperstudio έχουν επίδραση στο 
αντιλαµβανόµενο γνωστικό φορτίο, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους φοιτητές/τριες.  

 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΠ 
  Η έννοια του γνωστικού φορτίου αποτελεί θεµελιακή έννοια για το εγχείρηµα ενσωµάτωσης της 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Το γνωστικό φορτίο αντιπροσωπεύει τη νοητική προσπάθεια που 
αναλαµβάνεται από τη βραχυπρόθεσµη µνήµη (εργαζόµενη µνήµη) σε µια συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή (Cooper, 1990). Η θεωρία του γνωστικού φορτίου υποστηρίζει ότι οι περιορισµοί της 
βραχυπρόθεσµης µνήµης αποτελούν κύριο εµπόδιο για τη µάθηση και προτείνει διαδικασίες για 
βελτίωση του σχεδιασµού της διδασκαλίας µε γνώµονα τους περιορισµούς της βραχυπρόθεσµης 
µνήµης (Sweller, 1994). Με βάση αυτή τη θεώρηση, οι διδακτικές δραστηριότητες δηµιουργούν 
δύο είδη γνωστικού φορτίου στην εργαζόµενη µνήµη των ατόµων-µαθητών, του εξωγενούς και 
του ενδογενούς. Το ενδογενές γνωστικό φορτίο σχετίζεται άµεσα µε τη δυσκολία του 
περιεχοµένου της διδασκαλίας και είναι αδύνατη η τροποποίησή του µε διδακτικούς σχεδιασµούς. 
Αντίθετα όµως το εξωγενές γνωστικό φορτίο σχετίζεται µε τα χαρακτηριστικά του µαθησιακού 
περιβάλλοντος ή µε τους τρόπους µε τους οποίους σχεδιάζεται και υλοποιείται µία διδακτική 
δραστηριότητα και εποµένως είναι ευκολότερο να µεταβληθεί.  Είναι φυσικά αποδεκτό ότι σε 
κάθε περίπτωση που το γνωστικό φορτίο υπερβαίνει τα όρια των νοητικών δυνατοτήτων του 
ατόµου, τότε η µάθηση παρεµποδίζεται, αφού είναι αδύνατη η επεξεργασία των διαθέσιµων 
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πληροφοριών. Κάθε  προσπάθεια που αποβλέπει στον περιορισµό ή την ελαχιστοποίηση του 
εξωγενούς γνωστικού φορτίου συµβάλλει ουσιαστικά στην αποδοτικότητα και 
αποτελεσµατικότητα της επιχειρούµενης διδακτικής προσέγγισης, αφού το συνολικό γνωστικό 
φορτίο περιορίζεται στα όρια των νοητικών δυνατοτήτων των ατόµων-µαθητών.  
 
  Το αντιλαµβανόµενο γνωστικό φορτίο αναφέρεται στη συνολική νοητική προσπάθεια που το 
άτοµο θεωρεί ότι καταβάλλει για την καλύτερη διεκπεραίωση µιας µαθησιακής δραστηριότητας 
σε ορισµένο χρονικό διάστηµα και δεν αναφέρεται στη νοητική του προσπάθεια σε συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή. Η νοητική προσπάθεια αναφέρεται στους νοητικούς πόρους που το άτοµο 
δεσµεύει ή επενδύει για την ολοκλήρωση µίας εργασίας και όχι στο χρόνο που απαιτείται για τη 
διεκπεραίωσή της. 
 
  Είναι φανερό ότι η προσπάθεια ενσωµάτωσης της τεχνολογίας σε συγκεκριµένο µάθηµα 
δηµιουργεί πρόσθετο γνωστικό φορτίο. Το πρόσθετο γνωστικό φορτίο πηγάζει από τα 
τεχνολογικά εργαλεία που οι µαθητές πρέπει να µάθουν τη χρήση τους (ενδογενές γνωστικό 
φορτίο) και από τους τρόπους µε τους οποίους τα εργαλεία αυτά θα ενσωµατωθούν στη 
διδασκαλία (εξωγενές γνωστικό φορτίο).  Στην περίπτωση που τα άτοµα τα οποία εµπλέκονται 
στη διαδικασία αυτή δεν είναι ώριµοι αλλά αρχάριοι χρήστες της τεχνολογίας, τότε η 
ενσωµάτωση της τεχνολογίας δηµιουργεί υπερβολικές απαιτήσεις στις νοητικές προσπάθειές τους 
για επεξεργασία του όγκου των πληροφοριών που συνοδεύει τις προσπάθειες αυτές. 
 
  Στην έρευνα αυτή, επιδιώξαµε την ενσωµάτωση ή την αποφυγή ενσωµάτωσης γνωστικών 
εργαλείων στο µαθησιακό περιβάλλον, ώστε να διαφοροποιείται το εξωγενές γνωστικό φορτίο 
που σχετίζεται µε την τεχνολογία. Ο περιορισµός ή η αύξηση του εξωγενούς γνωστικού φορτίου 
θα µπορούσε να επηρεάσει κατά αντιστρόφως ανάλογο τρόπο τις δυνατότητες των ατόµων για 
επεξεργασία των απαραίτητων πληροφοριών. ∆εν υποστηρίζεται βεβαίως ότι τα γνωστικά αυτά 
εργαλεία µεταβάλλουν τη δυσκολία του προβλήµατος, αλλά υποστηρίζεται ότι τα εργαλεία αυτά 
βοηθούν τα άτοµα να οργανώσουν µε αποτελεσµατικότερο και αποδοτικότερο τρόπο τις 
πληροφορίες που θα αποτελέσουν αντικείµενο των µηχανισµών σκέψης τους.  Σε τελευταία 
ανάλυση, υποστηρίζεται ότι κάθε ελάττωση του εξωγενούς γνωστικού φορτίου αυξάνει το 
υπολειπόµενο µέγεθος της εργαζόµενης µνήµης που µπορεί να ενεργοποιηθεί στη µαθησιακή 
διαδικασία, αφού είναι γνωστό ότι η βραχυπρόθεσµη µνήµη (εργαζόµενη µνήµη) έχει σηµαντικά 
περιορισµένη χωρητικότητα και διάρκεια.  
 
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  
  Τα γνωστικά ή νοητικά εργαλεία (Jonassen, 2000) εµπλέκουν τα άτοµα σε νοητικές διεργασίες 
για ανάλυση και κριτική αντιµετώπιση του περιεχοµένου της διδασκαλίας καθώς και στην 
οργάνωση και αναπαράσταση της γνώσης τους. Τα εργαλεία αυτά περιλαµβάνουν εφαρµογές που 
σχετίζονται µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και οι οποίες µπορούν να µελετηθούν σε µικρό 
σχετικά χρόνο, όπως οι βάσεις δεδοµένων, τα λογιστικά φύλλα, οι µηχανές αναζήτησης 
πληροφοριών, τα συγγραφικά πακέτα υπερµέσων και άλλα. Για το σκοπό της παρούσας έρευνας, 
το ενδιαφέρον µας περιορίστηκε σε γνωστικά εργαλεία σκόπιµης αναζήτησης πληροφοριών και σε 
εργαλεία οικοδόµησης της γνώσης.  
 
Εργαλεία Αναζήτησης Πληροφοριών 
  Χωρίς αµφιβολία, ο Παγκόσµιος Ιστός παρέχει ποικιλία πολλών θεµάτων και πολλές 
δυνατότητες για εξερεύνησή τους. Είναι όµως επίσης εύκολο για τα άτοµα να 
αποπροσανατολίζονται και να µη συνειδητοποιούν το σηµείο του υπερχώρου στο οποίο 
βρίσκονται και τα διαδοχικά κοµβικά σηµεία τα οποία τους οδήγησαν στο σηµείο αυτό. Το 
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κυριότερο όµως πρόβληµα, από µαθησιακή άποψη, έγκειται στον υπερβολικό όγκο πληροφοριών 
που εντοπίζεται στο ∆ιαδίκτυο µε αποτέλεσµα τα άτοµα να αδυνατούν να  συνθέσουν και να 
ενσωµατώσουν τις πληροφορίες αυτές στις γνωστικές τους δοµές. Ο  Jonassen (2000) υποστηρίζει 
ότι το "εκπαιδευτικό µυστικό" για την αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου είναι η σκόπιµη και 
συστηµατική προσπάθεια. Μόνο αν τα άτοµα έχουν ξεκάθαρο σκοπό, µία συγκεκριµένη πρόθεση, 
τότε είναι δυνατό να επικεντρώσουν την προσοχή τους και να επινοήσουν διαδικασίες αναζήτησης 
εκείνων µόνο των πληροφοριών που τους είναι απαραίτητες για ικανοποίηση του σκοπού τους. 
Κατάλληλα εργαλεία για το σκοπό αυτό αποτελούν οι µηχανές αναζήτησης πληροφοριών. Μία 
µηχανή αναζήτησης πληροφοριών θεωρείται γνωστικό εργαλείο, διότι ενεργοποιεί την κριτική 
σκέψη, αφού τα άτοµα υποχρεώνονται σε συνεχή και κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών που 
εντοπίζονται καθώς και της αξίας τους για την οικοδόµηση ή την αναπαράσταση των ιδεών των 
ατόµων.  
 
  Επιπρόσθετα, τα διάφορα εργαλεία του ∆ιαδικτύου, όπως το εργαλείο Filamentality 
[www.kn.pacbell.com/wired/fil] συµβάλλουν στη διαφοροποίηση του γνωστικού φορτίου που 
επιβάλλεται µε την αναζήτηση πληροφοριών από το ∆ιαδίκτυο.  Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 
δυνατότητα που παρέχεται για τη δηµιουργία ιστοσελίδας για την καταχώρηση και οργάνωση των 
αποτελεσµάτων της εξερεύνησης του ∆ιαδικτύου µε τη δηµιουργία ενός Hotlist ή/και ενός 
Scrapbook. Το Hotlist αποτελεί κατάλογο µε κοµβικές συνδέσεις που περιέχουν πληροφορίες 
καταχωρηµένες σε κείµενο, οι οποίες είναι οργανωµένες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
ανάλογα µε το περιεχόµενό τους. Στο Scrapbook αντίθετα περιέχεται κατάλογος µε κοµβικές 
συνδέσεις που περιέχουν πληροφορίες σε διάφορες µορφές, όπως εικόνες, ήχοι και ταινίες οι 
οποίες σχετίζονται µε το υπό εξέταση θέµα. Τα άτοµα µπορούν να αξιοποιήσουν ένα Hotlist για 
µελετήσουν ένα θέµα και στη συνέχεια να  καταφύγουν σε ένα Scrapbook για να διερευνήσουν 
οπτικές, ακουστικές ή εικονικές πτυχές του θέµατος που τις θεωρούν σηµαντικές. Οι πληροφορίες 
που περιέχονται σε ένα Hotlist και σε ένα Scrapbook µπορούν εύκολα να ενσωµατωθούν σε ένα 
συγγραφικό πακέτο υπερµέσων, όπως το Hyperstudio, και να αξιοποιηθούν για σχεδιασµό 
διδακτικών προσεγγίσεων.  
 
Εργαλεία Οικοδόµησης της Γνώσης 
  Τα εργαλεία οικοδόµησης της γνώσης, όπως τα υπερµέσα, είναι εργαλεία µε τα οποία τα άτοµα 
εµπλέκονται ενεργά σε διαδικασίες σχεδιασµού και αναπαράστασης της γνώσης, όπως αυτή 
γίνεται κατανοητή από τα ίδια τα άτοµα. Το Hyperstudio, για παράδειγµα, είναι ένα πολύ γνωστό 
συγγραφικό πακέτο υπερµέσων που χρησιµοποιείται ευρύτατα από εκπαιδευτικούς και µαθητές 
για την κοινοποίηση των ιδεών τους µε ένα είδος εικονικής επικοινωνίας όπου συνυπάρχουν 
πληροφορίες σε µορφή κειµένου, γραφικών, ήχου και ταινιών. Από θεωρητική άποψη, τα 
συγγραφικά πακέτα υπερµέσων έχουν τα χαρακτηριστικά του οικοδοµισµού του Papert (1990), ο 
οποίος υποστηρίζει ότι τα άτοµα πρέπει απαραίτητα να εµπλέκονται σε διαδικασίες οικοδόµησης 
της γνώσης. Ο Perkins (1986) θεωρεί επίσης ότι η θεµελιακή παραδοχή του οικοδοµισµού 
στηρίζεται στη γνώση ως σχεδιασµός που προϋποθέτει ότι τα άτοµα πρέπει να εµπλέκονται σε 
διαδικασίες σχεδιασµού διδακτικών προσεγγίσεων και υλικών, και όχι απλά να επεξεργάζονται 
και να ερµηνεύουν δεδοµένα και πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους εκπαιδευτικούς.  
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
  Σε ένα µάθηµα, το οποίο απέβλεπε στην αξιολόγηση σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία 
των Φυσικών Επιστηµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο, είχαν εγγραφεί 41 τεταρτοετείς φοιτητές/τριες 
που, µε βάση τις εγγραφές, ήταν κατανεµηµένοι σε δύο οµάδες για εργαστηριακή άσκηση. Το 
µάθηµα περιελάµβανε µία δίωρη εβδοµαδιαία διάλεξη και µία εβδοµαδιαία εργαστηριακή εργασία 
διάρκειας 90 λεπτών. Οι κύριοι στόχοι του µαθήµατος ήταν η εξοικείωση και εξάσκηση των 
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φοιτητών/τριών σε σύγχρονες τάσεις της διδακτικής της Επιστήµης στο ∆ηµοτικό Σχολείο και η 
προσπάθεια να κατανοηθούν και να αξιοποιηθούν οι σχέσεις επιστήµης, τεχνολογίας και 
κοινωνίας. Επιδιωκόταν επίσης η κατανόηση της επιστήµης ως συνεχούς κοινωνικής 
δραστηριότητας και όχι ως ανενεργού γνώσης ασύνδετων δεδοµένων και πληροφοριών.  
   
  Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου πραγµατοποιήθηκαν 13 δίωρες διαλέξεις και 13 εργαστηριακές 
συναντήσεις. Στις διαλέξεις συµµετείχε το σύνολο των φοιτητών/τριών, ενώ στις εργαστηριακές 
συναντήσεις οι φοιτητές/τριες ήταν χωρισµένοι σε δύο οµάδες µε βάση τις εγγραφές. Σε πέντε 
εργαστηριακές συναντήσεις, οι φοιτητές/τριες µελέτησαν τις δυνατότητες και τη χρήση της 
τεχνολογίας αλλά και τρόπους ενσωµάτωσής της στη διδασκαλία. Οι συναντήσεις αυτές δεν είχαν 
προγραµµατιστεί από την αρχή αλλά πραγµατοποιήθηκαν όταν οι φοιτητές/τριες ένοιωθαν ότι 
ήθελαν βοήθεια για τα αντίστοιχα θέµατα της τεχνολογίας που θα αξιοποιούσαν στις εργασίες που 
ανέλαβαν. Στις άλλες οκτώ συναντήσεις, οι φοιτητές/τριες είχαν συνηθισµένη εργαστηριακή 
εργασία για θέµατα του αναλυτικού προγράµµατος της Επιστήµης του ∆ηµοτικού Σχολείου.  
 
  Για τους σκοπούς της έρευνας, οι ερευνητές εντόπισαν αρχικά 100 ιστοσελίδες στο ∆ιαδίκτυο οι 
οποίες είχαν σχέση µε την επιστηµονική και τεχνολογική εγγραµµατοσύνη που πρέπει να 
καλλιεργείται στο ∆ηµοτικό Σχολείο.  Στη συνέχεια, έγινε επιλογή 50 ιστοσελίδων µε τυχαίο 
τρόπο οι οποίες αξιολογήθηκαν µε βάση µία δέσµη κριτηρίων που περιελάµβανε την ακρίβεια και 
το εύρος των παρεχοµένων πληροφοριών αλλά και την άµεση σχέση τους µε την καθηµερινή ζωή. 
Ο κατάλογος των ιστοσελίδων και τα κριτήρια αξιολόγησής τους αναρτήθηκαν σε ιστοσελίδα η 
οποία κοινοποιήθηκε στους φοιτητές/τριες. Ο κάθε φοιτητής/τρια έπρεπε στη συνέχεια (α) να 
επιλέξει ένα θέµα από το αναλυτικό πρόγραµµα του ∆ηµοτικού Σχολείου, (β) να εντοπίσει και να 
αξιολογήσει ιστοσελίδες µε πληροφορίες για το θέµα αυτό και (γ) να σχεδιάσει µία διδακτική 
προσέγγιση διάρκειας 80 λεπτών µε κατάλληλη ενσωµάτωση της τεχνολογίας. Το θέµα της 
διδασκαλίας έπρεπε να σχετίζεται µε την επιστήµη στο ∆ηµοτικό Σχολείο και να απευθύνεται σε 
παιδιά ηλικίας 7-12 ετών. Οι φοιτητές/τριες καθοδηγήθηκαν να σχεδιάσουν τις διδακτικές τους 
προσεγγίσεις µε βάση αρχές των θεωριών µάθησης που υιοθετούν µαθητοκεντρικές προσεγγίσεις 
και αποδέχονται την ενεργό συµµετοχή των ατόµων-µαθητών στην οικοδόµηση της γνώσης τους. 
Για την υλοποίηση των προδιαγραφών αυτών ζητήθηκε επίσης από τους φοιτητές/τριες να 
ενσωµατώσουν στη διδακτική τους προσέγγιση το συγγραφικό πακέτο του Hyperstudio 
αξιοποιώντας τις δυνατότητές του και τη συνεπαγόµενη προστιθέµενη διδακτική του αξία.  
 
  Έχει ήδη αναφερθεί ότι σε κάθε εργαστηριακή οµάδα φοιτητών/τριών αφιερώθηκαν πέντε 
συναντήσεις για µελέτη των τρόπων ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στη µαθησιακή διαδικασία. Η 
κάθε εργαστηριακή οµάδα εκπαιδεύτηκε τόσο στη χρήση και αξιοποίηση του συγγραφικού 
πακέτου του Hyperstudio όσο και στη χρήση και αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου. Ακόµα και σε όσες 
περιπτώσεις οι φοιτητές/τριες ήταν ενηµερωµένοι για το συγγραφικό πακέτο του Hyperstudio και 
τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου ένοιωθαν την ανάγκη για επιπρόσθετη καθοδήγηση.  Για το λόγο 
αυτό, αφιερώθηκαν τρεις εργαστηριακές συναντήσεις για το συγγραφικό πακέτο του Hyperstudio 
και την προστιθέµενη διδακτική του αξία και δύο εργαστηριακές συναντήσεις για τις δυνατότητες 
και την αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου. Οι εργαστηριακές συναντήσεις για το ∆ιαδίκτυο ήταν όµως 
σκόπιµα διαφοροποιηµένες στις δύο εργαστηριακές οµάδες. Έτσι, η πρώτη οµάδα µελέτησε απλά 
τις στρατηγικές που οδηγούν σε αποτελεσµατική διερεύνηση των πηγών του ∆ιαδικτύου καθώς 
και τις διάφορες µηχανές αναζήτησης και την καταλληλότητά τους ανάλογα µε το είδος των 
πληροφοριών που αναζητούνται, όπως εικόνες, ήχοι, ταινίες κλπ. Αντίθετα, η δεύτερη οµάδα 
ασχολήθηκε όχι µόνο µε τα θέµατα αυτά αλλά και µε το εργαλείο του ∆ιαδικτύου Filamentality 
και την αξιοποίησή του για την οργάνωση των πληροφοριών που εντοπίζονται. Συγκεκριµένα, ο 
κάθε φοιτητής/τρια δηµιούργησε ένα Hotlist και ένα Scrapbook αξιοποιώντας τις δυνατότητες του 
Filamentality.  Οι πληροφορίες που οι φοιτητές/τριες οργάνωσαν σε Hotlists και Scrapbooks 
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έπρεπε στη συνέχεια να αξιοποιηθούν για το σχεδιασµό των διδακτικών τους προσεγγίσεων µε 
χρήση του συγγραφικού πακέτου Hyperstudio και σε συνδυασµό µε άλλες δραστηριότητες. 

 
Συλλογή ∆εδοµένων 
  Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν τρία ερωτηµατολόγια. Στην αρχή του 
εξαµήνου, οι φοιτητές/τριες απάντησαν σε ένα ερωτηµατολόγιο για να διαπιστωθεί η συχνότητα 
µε την οποία χρησιµοποιούσαν το ∆ιαδίκτυο ή το συγγραφικό πακέτο του Hyperstudio.  Οι 
ερωτήσεις περιείχαν µία κλίµακα τύπου Likert βαθµολογηµένη από το 1 µέχρι το 5 (ποτέ, σπάνια, 
µερικές φορές, συχνά, πολύ συχνά). Οι φοιτητές/τριες απάντησαν επίσης σε ένα άλλο 
ερωτηµατολόγιο µε 15 ερωτήσεις της ίδιας µορφής που εξέταζε τις στάσεις τους απέναντι στην 
ΤΕΠ και την ανάγκη για ενσωµάτωσή της στη µαθησιακή διαδικασία. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν 
βαθµολογηµένες από το 1 µέχρι το 5 (διαφωνώ πολύ, διαφωνώ, αναποφάσιστος(η), συµφωνώ, 
συµφωνώ πολύ). Στο τέλος του εξαµήνου, οι φοιτητές απάντησαν σε ένα τρίτο ερωτηµατολόγιο 
που µετρούσε το γνωστικό φορτίο, όπως ο κάθε φοιτητής/τρια το αντιλαµβανόταν. Για τη 
µέτρηση του αντιλαµβανόµενου γνωστικού φορτίου χρησιµοποιήθηκε και πάλιν µία κλίµακα 
Likert βαθµολογηµένη από το 1 µέχρι το 5 (πολύ µικρή νοητική προσπάθεια, µικρή νοητική 
προσπάθεια, ούτε µικρή ούτε µεγάλη νοητική προσπάθεια, µεγάλη νοητική προσπάθεια, πολύ 
µεγάλη νοητική προσπάθεια). 
 
  Το αντιλαµβανόµενο γνωστικό φορτίο που οφειλόταν στην τεχνολογία ήταν διαφορετικό για τις 
δύο εργαστηριακές οµάδες.  Για την πρώτη οµάδα, το αντιλαµβανόµενο γνωστικό φορτίο 
µετρήθηκε µε βάση (α) τη νοητική προσπάθεια που απαιτήθηκε για τη µελέτη των δυνατοτήτων 
του Hyperstudio, (β) τη νοητική προσπάθεια που απαιτήθηκε για έρευνα και εντοπισµό 
πληροφοριών από το ∆ιαδίκτυο για τις εργασίες των φοιτητών και (γ) τη νοητική προσπάθεια που 
απαιτήθηκε για το σχεδιασµό διδακτικών δραστηριοτήτων µε το συγγραφικό πακέτο του 
Hyperstudio.  Με ανάλογο τρόπο, το αντιλαµβανόµενο νοητικό φορτίο για τη δεύτερη οµάδα 
µετρήθηκε µε βάση τις τρεις αυτές παραµέτρους αλλά και τη νοητική προσπάθεια που απαιτήθηκε 
για την εκµάθηση και ενσωµάτωση του Filamentality. Η µόνη διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων 
εντοπίζεται στη χρησιµοποίηση, από τη δεύτερη οµάδα, του Filamentality για την οργάνωση των 
πληροφοριών των φοιτητών/τριών σε Hotlists και Scrapbooks, ενώ η πρώτη οµάδα δεν 
εκπαιδεύτηκε και δε χρησιµοποίησε καθόλου το Filamentality.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
  Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των φοιτητών/τριών στις 15 ερωτήσεις του 
ερωτηµατολογίου που αξιολογούσε τις στάσεις των φοιτητών/τριών για την ΤΕΠ και την 
ενσωµάτωσή της στη µαθησιακή διαδικασία. ∆εν εντοπίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ των δύο οµάδων και ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα για το σύνολο των 41 
φοιτητών/τριών ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές τους οµάδες.  
  H συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών/τριών συµφώνησε απόλυτα µε την ανάγκη για 
ενσωµάτωση της ΤΕΠ στη µαθησιακή διαδικασία και σχεδόν όλοι δήλωσαν αυτοπεποίθηση για να 
εκπαιδευτούν στη χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας. Έδειξαν επίσης ενθουσιασµό στη 
σκέψη ότι θα είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε την ενσωµάτωση της τεχνολογίας στις 
διδακτικές τους προσεγγίσεις. Παρά το σκεπτικισµό µε τον οποίο µερικοί φοιτητές/τριες 
αντιµετώπιζαν τη διδασκαλία µε τη βοήθεια των ΗΥ, όλοι συµφωνούσαν για τις δυνατότητες των 
νέων τεχνολογιών για τη δηµιουργία αποδοτικότερων και ελκυστικότερων µαθησιακών 
περιβαλλόντων. Υπήρχε ολοφάνερα ένα συνολικό θετικό κλίµα, θετικές στάσεις και ετοιµότητα 
για ενσωµάτωση της τεχνολογίας από την αρχή του εξαµήνου.  
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Πίνακας 1 
Οι Αρχικές Στάσεις των Φοιτητών/τριών για την  Τεχνολογία  της Επικοινωνίας και της 

Πληροφορίας και την Ενσωµάτωσή της στη Μαθησιακή ∆ιαδικασία (n=41) 
 
 

Ερώτηση 

∆ιαφωνώ 
πολύ 

% 

∆ιαφωνώ 
 

% 

Αναποφάσιστος 
 

% 

Συµφωνώ 
 

% 

Συµφωνώ 
πολύ 

% 
Νοιώθω άνετα να µαθαίνω 
τις νέες τεχνολογίες 

  
 2.4 

  
 9.8 

  
9.8 

 
39.0 

 
39.0 

Η χρήση του ΗΥ αποτελεί 
µια δεξιότητα την οποία οι 
µαθητές πρέπει να 
αναπτύξουν  

 
  
 

0.0 

 
  
 

0.0 

  
 
 

0.0 

 
 
 

17.1 

 
 
 

82.9 
Ο ΗΥ µε κάνει να νιώθω 
άγχος διότι αν κάτι πάει 
στραβά δε θα ξέρω τι να 
κάνω 

 
 
 

19.5 

 
 
 

53.7 

 
 
 

12.2 

  
  
 

9.8 

  
  
 

4.9 
Νιώθω άνετα να µάθω να 
χρησιµοποιώ τον ΗΥ µε τις 
δυνατότητες που έχω  

 
  

2.4 

 
 

 9.8 

  
  

4.9 

 
 

58.5 

 
 

24.4 
Η χρήση του ΗΥ στην 
εκπαίδευση µε 
προβληµατίζει 

 
  

9.8 

 
 

24.4 

 
 

 9.8 

 
 

46.3 

 
  

9.8 
Η χρήση του ΗΥ στην 
εκπαίδευση µε ενθουσιάζει 

 
 0.0 

  
  2.4 

 
 7.3 

 
53.7 

 
36.6 

Η χρήση του ΗΥ στην 
εκπαίδευση µε ενδιαφέρει 

  
0.0 

  
 2.4 

  
0.0 

 
51.2 

 
46.3 

Η χρήση του ΗΥ στην 
εκπαίδευση µε φοβίζει 

 
26.8 

 
41.5 

 
14.6 

 
14.6 

  
2.4 

Οι ΗΥ µου προκαλούν 
σύγχυση 

 
34.1 

 
48.8 

  
7.3 

  
9.8 

  
0.0 

∆ε νοµίζω ότι ο ΗΥ θα µου 
είναι χρήσιµος στο 
επάγγελµά µου  

 
 

82.9 

 
 

14.6 

 
  

0.0 

 
  

0.0 

  
 

 2.4 
Το απολαµβάνω όταν 
µαθαίνω να χρησιµοποιώ τις  
νέες τεχνολογίες 

  
 

 0.0 

 
   

2.4 

 
 

12.2 

 
 

39.0 

 
 

46.3 
Η χρησιµοποίηση του ΗΥ 
στην τάξη µου θα σηµαίνει 
περισσότερη δουλειά για 
µένα 

 
  
 

0.0 

 
  
 

 9.8 

 
 
 

14.6 

 
 
 

56.1 

 
 
 

19.5 
Πιστεύω ότι ο ΗΥ θα 
αλλάξει τον τρόπο που 
διδάσκω 

 
 

 0.0 

 
   

2.4 

 
  

9.8 

 
 

56.1 

 
 

31.7 
Πιστεύω ότι ο ΗΥ θα 
επηρεάσει τον τρόπο που 
µαθαίνουν οι µαθητές µου 

  
 

 0.0 

 
  

 2.4 

 
 

 2.4 

 
 

53.7 

 
 

41.5 
Ό,τι κάνει ο ΗΥ µπορώ να 
το κάνω εξίσου καλά µε 
κάποιον άλλο τρόπο 

 
 

 7.3 

 
 

68.3 

 
 

22.0 

 
 

 2.4 

 
  

0.0 
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  Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα στατιστικά περιγραφικά δεδοµένα για τη συχνότητα χρήσης του 
∆ιαδικτύου και του συγγραφικού πακέτου του Hyperstudio στην αρχή του εξαµήνου και πριν από 
τη συγκεκριµένη προσπάθεια. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα στατιστικά περιγραφικά δεδοµένα για 
το αντιλαµβανόµενο γνωστικό φορτίο που δηµιουργείται, όταν οι φοιτητές χρησιµοποιούν τα 
εργαλεία αυτά για το σχεδιασµό διδακτικών δραστηριοτήτων.  

 
Πίνακας 2 

Στατιστικά ∆εδοµένα για τη Συχνότητα Χρήσης των Λογισµικών (n=41) 
 Οµάδα Μέση Τιµή Τυπική Απόκλιση n 

∆ιαδίκτυο  
                  

1 
2 

4.48 
4.85 

0.75 
0.37 

21 
20 

Hyperstudio 
           

1 
2 

2.29 
2.70 

0.64 
0.57 

21 
20 

 
Πίνακας 3 

Στατιστικά ∆εδοµένα για το Αντιλαµβανόµενο Γνωστικό Φορτίο (n=41) 
Οµάδα Μέση Τιµή Τυπική Απόκλιση n

1 
2 

10.00 
 8.55 

1.70 
1.23 

21 
20 

Σύνολο 9.30 1.65 41 
 

  Οι φοιτητές/τριες της δεύτερης οµάδας φάνηκε ότι χρησιµοποιούσαν µε µεγαλύτερη συχνότητα 
και το ∆ιαδίκτυο και το συγγραφικό πακέτο του Hyperstudio, ενώ οι φοιτητές/τριες της πρώτης 
οµάδας ανέφεραν ότι αντιλαµβάνονταν µεγαλύτερο γνωστικό φορτίο όταν χρησιµοποιούσαν τα 
εργαλεία αυτά για το σχεδιασµό διδακτικών δραστηριοτήτων. Για να ελεγχθούν στατιστικά οι 
αρχικές αυτές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων, έγινε ανάλυση διακύµανσης µε εξαρτηµένη 
µεταβλητή το αντιλαµβανόµενο γνωστικό φορτίο και συσχετιζόµενες µεταβλητές τη συχνότητα 
χρήσης του ∆ιαδικτύου και τη συχνότητα χρήσης του συγγραφικού πακέτου του Hyperstudio. Τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  
 

Πίνακας 4 
Ανάλυση ∆ιακύµανσης του Αντιλαµβανόµενου Γνωστικού Φορτίου µε Συσχετιζόµενες 

Μεταβλητές τη Συχνότητα Χρήσης του ∆ιαδικτύου και του Hyperstudio (n=41) 
∆ιακύµανση SS df MS F Signif.
Intercept 
Χρήση ∆ιαδικτύου  
Χρήση Hyperstudio 
Οµάδες/Παρέµβαση 
Λάθος 

118.87 
    9.30 
    1.60 
   8.45 
 72.42 

 1 
 1 
 1 
 1 
37 
 

118.87 
   9.30 
   1.60 
   8.45 
   1.96  

60.73 
 4.75 
 0.82 
 4.32 

     .00 
     .036* 
     .37 
     .045* 

*p < 0.05. 
   
  Η ανάλυση έδειξε ότι, µετά το στατιστικό συνυπολογισµό των αρχικών διαφορών µεταξύ των 
δύο οµάδων στις συχνότητες χρήσης του ∆ιαδικτύου και του Hyperstudio, το αντιλαµβανόµενο 
γνωστικό φορτίο ήταν στατιστικά υψηλότερο για την πρώτη οµάδα (F = 4.32, p < .05).  Από τις 
δύο συσχετιζόµενες µεταβλητές µόνο για τη χρήση του ∆ιαδικτύου υπήρχε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων (F = 4.75, p < .05) µε µεγαλύτερη συχνότητα χρήσης από τους 
φοιτητές/τριες της δεύτερης οµάδας.  
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  Τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν τη µεγάλη επίδραση που µπορεί να έχει η εξοικείωση και η 
ικανότητα χρήσης ενός εργαλείου, που δηµιουργείται µε την αυξηµένη συχνότητα της χρήσης του, 
στη µείωση του γνωστικού φορτίου κατά τις προσπάθειες ενσωµάτωσης του εργαλείου αυτού στη 
διδασκαλία. Οι φοιτητές/τριες που διδάκτηκαν και αξιοποίησαν το εργαλείο του Filamentality 
ανέφεραν ότι έµαθαν πολύ εύκολα να χρησιµοποιούν το εργαλείο αυτό και ότι γενικά 
αντιµετώπισαν µικρότερο γνωστικό φορτίο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας τους. Το 
αντιλαµβανόµενο γνωστικό αυτό φορτίο ήταν στατιστικά χαµηλότερο για τη δεύτερη οµάδα 
ακόµη και µετά το στατιστικό συνυπολογισµό των αρχικών διαφορών µεταξύ των δύο οµάδων 
αναφορικά µε τη συχνότητα χρήσης του ∆ιαδικτύου και του Hyperstudio. Αυτό υποδηλώνει ότι 
από µόνο του το εργαλείο Filamentality έχει δυνατότητες περιορισµού της νοητικής προσπάθειας 
που απαιτείται για τη διδακτική αξιοποίηση των πληροφοριών του ∆ιαδικτύου.  
 
  Όταν οι φοιτητές/τριες της δεύτερης οµάδας προσδιόριζαν το αντιλαµβανόµενο γνωστικό φορτίο 
που αντιµετώπιζαν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, έντεκα από αυτούς θεωρούσαν ότι ήταν 
µικρότερο συγκριτικά µε το αντιλαµβανόµενο γνωστικό φορτίο που θα αντιµετώπιζαν χωρίς την 
αξιοποίηση του Filamentality.  Κατά την άποψή τους, το Filamentality είναι ένα εργαλείο που το 
έµαθαν µε ευκολία και το οποίο τους βοήθησε να οργανώσουν τις πληροφορίες από την έρευνά 
τους σε κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση των πληροφοριών ήταν πολύ βοηθητική, αφού έτσι ήταν 
ευκολότερη η πρόσβαση στις πληροφορίες τη στιγµή που τους ήταν απαραίτητες.  Οι υπόλοιποι 
εννέα φοιτητές/τριες συµφωνούσαν επίσης ότι το Filamentality είναι εύκολο και φιλικό για τους 
χρήστες και ότι η νοητική προσπάθεια που κατέβαλαν για την εκτέλεση των εργασιών τους ήταν 
πολύ µικρότερη από αυτή που θα κατέβαλλαν χωρίς την αξιοποίηση του Filamentality, επειδή 
όλες οι πληροφορίες ήταν ήδη οργανωµένες µε συστηµατικό τρόπο και ήταν εύκολο να 
ενσωµατωθούν στο συγγραφικό πακέτο του Hyperstudio ή τις άλλες διδακτικές τους 
δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το µέγεθος του αντιλαµβανόµενου γνωστικού 
φορτίου που συνεπάγεται η ενσωµάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία µπορεί να ρυθµίζεται µε 
αποτελεσµατικό τρόπο µε την αξιοποίηση γνωστικών εργαλείων που υποβοηθούν τα άτοµα να 
οργανώνουν µε αποδοτικότερο τρόπο τις γνωστικές τους δραστηριότητες. Χωρίς αµφιβολία, οι 
φοιτητές/τριες που αξιοποίησαν το εργαλείο Filamentality κατέβαλαν µικρότερη νοητική 
προσπάθεια για την ολοκλήρωση των εργασιών τους σε σχέση µε τους φοιτητές/τριες που δεν 
αξιοποίησαν το εργαλείο αυτό. Το εργαλείο Filamentality χρησιµοποιήθηκε ως γνωστικό εργαλείο 
για την οργάνωση των πληροφοριών και διευκόλυνε την ανάκληση και αξιοποίηση των 
πληροφοριών τη στιγµή που αυτές ήταν απαραίτητες για τους φοιτητές/τριες.  Με τον τρόπο αυτό, 
περιορίστηκε το εξωγενές γνωστικό φορτίο που συνεπάγεται η προσπάθεια ενσωµάτωσης της 
τεχνολογίας της ΤΕΠ στη µαθησιακή διαδικασία.   
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ  
  Οι νέες τεχνολογίες και οι δυνατότητές τους δεν είναι δυνατό ή φρόνιµο να αγνοηθούν σε 
µελλοντικές προσπάθειες αναµόρφωσης των εκπαιδευτικών µας συστηµάτων. Χωρίς αµφιβολία, 
τα Παιδαγωγικά Τµήµατα των Πανεπιστηµίων επωµίζονται τη σηµαντική ευθύνη να 
ενσωµατώσουν τις νέες τεχνολογίες στα προγράµµατα προϋπηρεσιακής εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών. Η προσπάθεια αυτή δεν αποτελεί εύκολο εγχείρηµα, ενώ η απουσία ουσιαστικής 
ερευνητικής µαρτυρίας καθιστά δύσκολη τη συζήτηση για τις δυνατότητες και τους περιορισµούς 
της ενσωµάτωσης της ΤΕΠ στη µαθησιακή διαδικασία. Αν η τεχνολογία θεωρηθεί ως απλό 
προσάρτηµα για χάριν της θεωρητικής τεχνολογικής αναβάθµισης της διδασκαλίας, τότε δεν 
υπάρχει βάσιµη ελπίδα για ουσιαστικές αλλαγές στην εκπαιδευτική πρακτική. Αν όµως η 
τεχνολογία θεωρηθεί ως διδακτικό εργαλείο µε προστιθέµενη διδακτική αξία σε συγκεκριµένες 
διδακτικές προσεγγίσεις, τότε υπάρχει η ευοίωνη προσδοκία ότι αυτή θα αποτελέσει συστατικό 
µέρος του µικρόκοσµου της σχολικής τάξης.  Η θεωρία του γνωστικού φορτίου µπορεί από την 
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άλλη να αξιοποηθεί για την υποβοήθηση των προσπαθειών ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στη 
µαθησιακή διαδικασία και το σχεδιασµό ποιοτικά βελτιωµένων συνθηκών µάθησης. Με βάση τα 
αποτελέσµατα της δικής µας προσπάθειας, η ενσωµάτωση της τεχνολογίας στα προγράµµατα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πρέπει να σχεδιάζεται µε συστηµατικά και προσεκτικά βήµατα. Στο 
βηµατισµό αυτό πρέπει απαραίτητα να συνυπολογίζονται τα ακόλουθα: (α) τα τεχνολογικά µέσα ή 
εργαλεία που θα αξιοποιηθούν πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµα και χαµηλού κόστους, (β) η 
εκµάθηση και αξιοποίηση της χρήσης και των δυνατοτήτων τους δεν πρέπει να είναι δύσκολη, 
ώστε το συνολικό γνωστικό φορτίο από την ενσωµάτωση της τεχνολογίας να διατηρείται χαµηλό, 
(γ) η εκµάθηση της χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων δεν πρέπει να αποτελεί την 
προτεραιότητα της διδακτικής προσέγγισης, αλλά οι προσπάθειες να επικεντρώνονται στις 
διαδικασίες ενσωµάτωσης της τεχνολογίας µε τρόπο που να διευκολύνεται η επίτευξη επιθυµητών 
επιδιώξεων και (δ) οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να αποκτήσουν τα εφόδια για σχεδιασµό 
διδακτικών προσεγγίσεων µε ενσωµάτωση της τεχνολογίας µε τρόπους που θα διευκολύνουν τον 
έλεγχο του µεγέθους του εξωγενούς γνωστικού φορτίου, ώστε το συνολικό γνωστικό φορτίο να 
µην υπερβαίνει τις περιορισµένες δυνατότητες της εργαζόµενης µνήµης των ατόµων. Οι 
σχεδιασµοί αυτοί πρέπει να είναι προσεκτικοί και να αξιοποιούν τις αρχικές θετικές στάσεις των 
ατόµων για τις διαφηµιζόµενες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και τα πλεονεκτήµατα της 
ενσωµάτωσής τους στη µαθησιακή διαδικασία. Ζητούµενο δεν αποτελεί η γενικόλογη θεώρηση 
των ουσιαστικών πλεονεκτηµάτων της τεχνολογίας ως διδακτικού µέσου µε πολλαπλές 
δυνατότητες αλλά πότε και πώς η ενσωµάτωση της τεχνολογίας εµπεριέχει προστιθέµενη 
µαθησιακή αξία και υποστηρίζει την επίτευξη ουσιαστικών µαθησιακών επιδιώξεων. Απαιτούνται 
εποµένως συντονισµένες ερευνητικές προσπάθειες για εντοπισµό και µελέτη των µεταβλητών που 
σχετίζονται µε την προσπάθεια ενσωµάτωσης των τεχνολογιών ως εργαλείων διδασκαλίας και 
µάθησης. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνυπολογίζουν ανάµεσα σε πολλές άλλες 
παραµέτρους και τα πορίσµατα ερευνών που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τεχνολογικά εργαλεία 
και προσεγγίσεις για έλεγχο τόσο του αντιλαµβανόµενου γνωστικού φορτίου όσο και του 
πραγµατικού γνωστικού φορτίου το οποίο συνεπάγεται η ενσωµάτωση της τεχνολογίας στη 
διδασκαλία, αφού  η ΤΕΠ παρέχει δυνατότητες άµεσης µέτρησης του γνωστικού φορτίου.  
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