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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηειεί ε δεκνζηνπνίεζε κέξνπο ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο πνπ 

ζαλ ζθνπό ηεο είρε ηε κειέηε ηνπ αληίθηππνπ ηεο ρξήζεο ησλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο (Τ.Π.Δ.) θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε πεξίπινθσλ ελλνηώλ από 

ηνπο καζεηέο. 

Γηα ην ζθνπό απηό ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ 

(κεηαβιεηή 1) ζηνλ νπνίν νη καζεηέο θαηαλννύλ ηε δηδαζθαιία πνιύπινθσλ ελλνηώλ ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ 

ησλ Η/Υ, «κε» ή «ρσξίο» (κεηαβιεηή 2) ηελ ππνζηήξημε ησλ Τ.Π.Δ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, παξάιιεια κε ην "παξαδνζηαθό" πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο 

Borland Pascal, ρξεζηκνπνηήζεθε ην βαζηδόκελν ζηηο Τ.Π.Δ. ζύζηεκα δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο ηεο εθηέιεζεο 

πξνγξακκάησλ DYNALAB. 

Μαζεηέο δύν ηκεκάησλ (P1 θαη D1) ηεο Β’ ηάμεο Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ (Τ.Δ.Δ.) 

ελεπιάθεζαλ ζε κηα ζεηξά δηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθώλ κε ηηο πξνο δηεξεύλεζε έλλνηεο ηνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ Η/Υ, ρξεζηκνπνηώληαο ην "παξαδνζηαθό" πεξηβάιινλ ηεο Borland Pascal θαη ηνπ 

DYNALAB αληίζηνηρα. 

Οη ζρεηηθέο ηνπο αληηιήςεηο «πξηλ» θαη «κεηά» ηελ εκπινθή ηνπο θαηαγξάθεθαλ θαη αλαιύζεθαλ πνηνηηθά. 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ βαζίζζεθε ζηελ ηαμηλνκία SOLO. 

Η ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε ζεκαληηθή βειηίσζε όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε ησλ πξνο 

δηεξεύλεζε ελλνηώλ κε ην ηκήκα πνπ ππνζηεξίρζεθε από ηηο DYNALAB λα επηδεηθλύεη αηζζεηά κεγαιύηεξε 

βειηίσζε. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Πξνγξακκαηηζκόο Η/Υ, Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, 

Πεξηβάιινλ Γπλακηθήο Πξνζνκνίσζεο Δθηέιεζεο Πξνγξακκάησλ DYNALAB, Ταμηλνκία SOLO 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ν δηαξθψο απμαλφκελνο ξφινο πνπ νη ΣΠΔ 

θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο δσήο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ξαγδαία αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδνπλ θαζψο επίζεο θαη κε ηελ έιμε πνπ αλακθηζβήηεηα 

αζθνχλ ζηνπο λένπο, έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Απφ ηηο πνιπάξηζκεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ζηφρν ηνλ 

«πξνζδηνξηζκό ησλ ζπλεπεηώλ ηεο (ππνζηεξηθηηθήο) ρξήζεο ησλ ΤΠΔ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

mailto:fkoutsakas@sch.gr
mailto:r.roberts@kingston.ac.uk


3Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ                                                                                                   51 

 

Δθπαηδεπηηθή Πχιε Ννηίνπ Αηγαίνπ – www.epyna.gr 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο» έρεη πξνθχςεη έλα επξχ θάζκα αιιειναλαηξνχκελσλ 

ζπκπεξαζκάησλ.  

Δηδηθφηεξα, ζηε κία άθξε ηνπ "θάζκαηνο" ηνπνζεηνχληαη νη ζηαζψηεο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε νη νπνίνη είηε ππνζηεξίδνπλ αλεπηθχιαθηα φηη ε ηερλνινγία επηδξά ζεηηθά ζηε 

κάζεζε (Daiute, 1983), (Rubin and Bruce, 1985) είηε ζεσξνχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κέζα ζε θαηάιιειν πιαίζην «εθπαηδεπηηθώλ 

πξνϋπνζέζεσλ» (Honey et all, 1999), (Salpeter, 1998, May), (Cradler, 1996), (Byrom & Bingham, 

2001), (Hawisher, 1989), (Kulik 1994), (Sivin-Kachala, 1998), (Baker et al 1994), (Schacter, 

1999).  

ηελ άιιε άθξε ηνπ θάζκαηνο ηνπνζεηνχληαη νη θξηηηθνί ηεο ηερλνινγίαο πνπ είηε 

απνξξίπηνπλ ηε ρξήζε ηεο ζηα ζρνιεία ππνζηεξίδνληαο φηη δελ ππάξρνπλ ηθαλά εξεπλεηηθά 

ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο Cuban (1993), Hamilton (1995), Jegede 

(1991), Wolfe (1995), είηε δηέπνληαη απφ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ζέηνληαο εξσηήκαηα ζρεηηθά κε 

ην "θφζηνο" ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηα ζρνιεία εγείξνληαο ελζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηηο 

θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ εγρεηξήκαηνο McLuhan (1968), Bowers 

(1998), Postman (1995), Franklin (1990). 

ην πιαίζην απηφ ε παξνχζα δεκνζίεπζε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο πνπ σο ζθνπφ ηεο έρεη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο απηήο ηεο ζνιήο 

εηθφλαο κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ «ηνπ αληίθηππνπ ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε πεξίπινθσλ ελλνηώλ από ηνπο καζεηέο». 

Η έξεπλα επηρείξεζε λα δψζεη απαληήζεηο ζηελ πξναλαθεξζείζα εξεπλεηηθή εξψηεζε κέζσ 

ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ (κεηαβιεηή 1) ζηνλ νπνίν νη καζεηέο θαηαλννχλ ηε 

δηδαζθαιία ελφο ζχλζεηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ «κε» θαη «ρσξίο» ηελ ππνζηήξημε (κεηαβιεηή 

2) ησλ ΣΠΔ ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παξνπζία ηνπ απαξαίηεηνπ ζπλφινπ «εθπαηδεπηηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ» (κεηαβιεηή 3) πθίζηαηαη.  

Η πξνζέγγηζε πνπ επηιέρζεθε πεξηειάκβαλε ηα εμήο ζηάδηα:  

1. Δπηινγή θαη’ αξρήλ ηνπ πξνο δηεξεχλεζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (καζήκαηνο) θαη ελ 

ζπλερεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνο δηδαζθαιία ζχλζεησλ ελλνηψλ έρνληαο σο βαζηθφ 

θξηηήξην επηινγήο ηνπο ηηο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ηνπο απφ ηνπο καζεηέο 

2. Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ Σ.Π.Δ. γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

ζχλζεησλ ελλνηψλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

3. Καηαγξαθή θαη πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ αξρηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ (θαη ησλ δχν 

νκάδσλ Α θαη Β) 

4. Δκπινθή ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ ζε κηα ζεηξά επηιεγκέλσλ δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνο δηεξεχλεζε έλλνηεο. Η πξψηε (Α) νκάδα ησλ 

καζεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην επηιεγκέλν (βαζηζκέλν ζηηο Σ.Π.Δ.) ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν 

ελψ ε δεχηεξε (Β) νκάδα ρξεζηκνπνηψληαο ην "παξαδνζηαθφ" πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο. 

5. Καηαγξαθή θαη πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ (θαη ησλ δχν 

νκάδσλ Α θαη Β) 

6. χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ζην βαζκφ 

κεηαβνιήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ 

ΣΟ ΠΡΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζεί ήηαλ ν «Πξνγξακκαηηζκφο 

Τπνινγηζηψλ» θαη εηδηθφηεξα ε αλάπηπμε, απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, απνηειεζκαηηθψλ 

λνεηηθψλ κνληέισλ γηα ηνλ ππνινγηζηή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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Η επηινγή έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία πνπ δείρλνπλ φηη, 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε «κεραλή» αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο καζεηέο σο καχξν θνπηί (black 

box) ελψ πνιιέο θνξέο νη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ηνπο εηζάγνπλ πξφζζεηα γλσζηηθά εκπφδηα ζηε 

θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «κεραλήο» θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Du Boulay 

1989, Bonar & Soloway 1985, Rogalski & Vergnaud 1987). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εδξαησκέλεο αληίιεςεο απνηειεί ε «αλζξσπνκνξθηθή 

αληίιεςε» (Pea, 1984) ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε φηη ε ιαλζαζκέλε εξκελεία 

ελφο πξνγξάκκαηνο νθείιεηαη ζε κηα ιαλζαζκέλε αληίιεςε (δειαδή ζε κηα ππνζεηηθή γλψζε) 

ησλ καζεηψλ πνπ ηνπο θάλεη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα λα δηέζεηε κηα 

απηφλνκε αλζξψπηλε λφεζε.  

Δπνκέλσο ηα ιάζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο δελ είλαη κφλν ην απνηέιεζκα ηεο άγλνηαο, ηεο 

αβεβαηφηεηαο, ηεο ηχρεο αιιά είλαη θαη ην απνηέιεζκα κηαο πξνγελέζηεξεο γλψζεο, πνπ θάπνηε 

ήηαλ απνηειεζκαηηθή, αιιά ηψξα απνδεηθλχεηαη ιαλζαζκέλε ή απιά αθαηάιιειε. πλεπψο ηα 

ιάζε απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ είλαη απξφβιεπηα, νχηε «πιάλεο» αιιά παξάγνληαη απφ ιαλζαζκέλεο 

αληηιήςεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Brousseau 1982, 

Brousseau 1984). 

ε απηά ηα ιάζε θαη εηδηθφηεξα ζηηο γελεζηνπξγέο γηα απηά ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ εζηίαζε ε παξνχζα εξγαζία έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηεο ηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά 

πφζν είλαη δπλαηή ε εμάιεηςε ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Δηδηθφηεξα ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο εμεηάζηεθαλ νη εμήο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ: 

 Η αληίιεςε φηη ε κεραλή «βιέπεη» (κεηαθξάδεη γηα ηελ αθξίβεηα) φιν ην πξφγξακκα 

«κε ηε κία». Ο Pea R. D. (1984) πξνηείλεη ηνλ φξν «παξαιιειηζκφο» γηα λα 

ραξαθηεξίζεη απηή ηελ θαηεγνξία ιαζψλ δεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ε 

ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο είλαη «παξάιιειε» (ή αθφκε θαη νπηζζνδξνκνχζα) θαη φρη 

γξακκηθή φπσο ζπκβαίλεη ζηε πξαγκαηηθφηεηα. 

 Η αληίιεςε φηη κία ελέξγεηα (π.ρ. ππνινγηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο κίαο πξάμεο) έρεη 

ζπκβεί κφλν φηαλ ην απνηέιεζκα ηεο εκθαληζηεί ζηελ νζφλε.  Ο Pea R. D. (1984) 

πξνηείλεη ηνλ φξν «αλζξσπνκνξθηζκφο» γηα λα ραξαθηεξίδεη απηή ηε θαηεγνξία ιαζψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. 

ΓΔΙΓΜΑ 

Η έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε 38 καζεηέο ειηθίαο 16-18 εηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζηε Β’ ηάμε ηνπ 

ηνκέα "Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ Η/Τ" Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (Σ.Δ.Δ.) ηνπ 

Ννκνχ Πηεξίαο.  

Οη καζεηέο ήηαλ ήδε ρσξηζκέλνη ζε δχν δηαθνξεηηθά ηκήκαηα βάζεη ηνπ νλφκαηνο ηνπο. Σν 

πξψην ηκήκα (ΒΠ1) απνηεινχληαλ απφ 18 καζεηέο (11 αγφξηα, 7 θνξίηζηα) ελψ ην δεχηεξν ηκήκα 

(ΒΠ2) απφ 20 καζεηέο (13 αγφξηα, 7 θνξίηζηα). 

Οη καζεηέο θνηηνχζαλ ζηνλ ηνκέα "Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ Η/Τ" θαη ζπλεπψο δηέζεηαλ 

(ηνπιάρηζηνλ) ηηο βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ππνινγηζηψλ, γεγνλφο πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

απνθπγή πξφζζεησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. 

ΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΔ 

Ωο πεξηβάιινλ ππνζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο επηιέρζεθε ην DYNALAB (Birch et al., 1995), 

(Boroni et all, 1996) ην νπνίν είλαη έλα ζχζηεκα δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο εθηέιεζεο 

πξνγξακκάησλ γξακκέλσλ ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Pascal. Πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή ε 

νπνία ππνζηεξίδεη ηελ βήκα πξνο βήκα, αιιειεπηδξαζηηθή κε ηνπο ρξήζηεο εθηέιεζε ελφο 
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πξνγξάκκαηνο, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα δπλαηφηεηα δπλακηθήο ζέαζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο 

κλήκεο θαη ηεο ηππηθήο εμφδνπ (νζφλεο)  ηνπ ππνινγηζηή. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην DYNALAB παξέρεη έλα «παξάζπξν» ζην εζσηεξηθφ ηεο κεραλήο 

θαζηζηψληαο νξαηή ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαθξαζηή (Compiler) ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο.  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

"Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ" ην νπνίν εληάζζεηαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηεο Β΄ Σάμεο 

ηνπ 1νπ Κχθινπ ηνπ Σνκέα "Πιεξνθνξηθήο & Γηθηχσλ Η/Τ" ησλ ΣΔΔ. Γεληθφο ζθνπφο ηνπ 

καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε απφ ηνπο καζεηέο ηθαλνηήησλ κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα,  επίιπζεο 

απιψλ πξνβιεκάησλ θαη αλάπηπμεο απιψλ εθαξκνγψλ ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Turbo 

Pascal (ΤΠΔΠΘ, 1999, ΤΠΔΠΘ, 2002).  

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάιεςεο ηεο δηδαρζείζαο χιεο (ηέινο 

Απξηιίνπ αξρέο Μαΐνπ) θαη ζπλεπψο νη καζεηέο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηηο έλλνηεο πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ θαζψο ηηο είραλ ήδε δηδαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο είρε ρξεζηκνπνηεζεί ην 

πεξηβάιινλ ηεο Borland Pascal 7.0. 

Η δηδαζθαιία ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο φζν θαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο ήηαλ "ηνπνζεηεκέλε" κέζα ζην θαηάιιειν πιαίζην «εθπαηδεπηηθψλ πξνυπνζέζεσλ» 

φπσο απηφ πεξηγξάθεηε απφ ηνπο (Honey et all, 1999), (Salpeter, 1998, May), (Cradler, 1996), 

(Byrom & Bingham, 2001). 

Αξρηθά δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν ηκεκάησλ λα ζπκπιεξψζνπλ 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηειάκβαλε δχν εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ζρεηηθέο κε ηηο πξνο 

δηεξεχλεζε αληηιήςεηο ηνπο. ηφρνο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ, γηα λα 

ζπγθξηζνχλ ζηε ζπλέρεηα κε ηηο λέεο, φπσο απηέο ζα δηακνξθψλνληαλ κεηά ηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Ο ρξφλνο πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο ήηαλ κία δηδαθηηθή ψξα 

(45 ιεπηά).  

Η πξψηε εξψηεζε, ρξεζηκνπνηψληαο κηα παξαιιαγή πξνβιήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη απφ 

ηνπο Pea R. D. (1984) θαη Dagdilelis V. (1989), ζηφρεπε ζηε δηεξεχλεζε ηεο «αληίιεςεο ηνπ 

παξαιιειηζκνχ» δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο: 

 λα εληνπίζνπλ πνην απφ ηα δχν πξνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ πνιιαπιαζίαζε επηηπρψο 

δχν αξηζκνχο πνπ εηζάγνληαλ απφ ην πιεθηξνιφγην  

 λα αλαπηχμνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην άιιν πξφγξακκα 

δελ πνιιαπιαζίαζε επηηπρψο ηνπο δχν αξηζκνχο. 
Program ginomeno1; 

Var 

ar1, ar2, ginomeno: integer; 

Begin 

ginomeno := ar1 * ar2; 

readln(arithmos1); 

readln(arithmos2); 

write('Γινόμενο:',ginomeno); 

End. 

 Program ginomeno2; 

Var 

ar1, ar2, ginomeno: integer; 

Begin 

readln(arithmos1); 

readln(arithmos2); 

ginomeno := ar1 * ar2; 

write('Γινόμενο:', ginomeno); 

End. 

Η δεχηεξε εξψηεζε ζηφρεπε ζηε δηεξεχλεζε ηεο αλζξσπνκνξθηζηηθήο αληίιεςεο φηη κία 

ελέξγεηα (π.ρ. ππνινγηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο κίαο πξάμεο) έρεη ζπκβεί κφλν φηαλ ην 

απνηέιεζκα ηεο εκθαληζηεί ζηελ νζφλε.  

ηνπο καζεηέο δίλνληαλ ην πξφγξακκα πνπ αθνινπζεί θαη ηνπο δεηνχληαλ λα πεξηγξάςνπλ: 

 Ση ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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 Πνηα ζα είλαη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο c κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο;  

Οη καζεηέο έπξεπε λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη λα ζρνιηάζνπλ ηπρφλ 

αζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηεο κλήκεο θαη ησλ εκθαληδφκελσλ απνηειεζκάησλ ζηελ νζφλε. 

Program Variables; 

Var 

  a, b, c : integer; 

Begin 

   a := 1; 

   b := 8; 

   c := 3; 

   write(c); 

   c := a + b; 

End. 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ηνπ πξψηνπ (Α) ηκήκαηνο παξαθνινχζεζαλ κία ζχληνκε 

παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ DYNALAB. Σελ επφκελε κέξα κε 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εξεπλεηή νη καζεηέο (ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο) ζπλεξγαδφκελνη αλά δχν θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηβάιινλ DYNALAB ελεπιάθεζαλ ζε κηα ζεηξά δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνο δηεξεχλεζε αληηιήςεηο ηνπο. Οκνίσο, νη καζεηέο ηνπ 

δεχηεξνπ (Β) ηκήκαηνο ζπλεξγαδφκελνη αλά δχν θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

εθαξκνγψλ ηεο Borland Pascal ελεπιάθεζαλ κε ηηο ίδηεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ρξφλνο 

πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν ηκεκάησλ ήηαλ 90 ιεπηά (δχν δηδαθηηθέο ψξεο). 

Αθνινχζσο, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν ηκεκάησλ λα ζπκπιεξψζνπλ 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηειάκβαλε δχν εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ παξφκνηεο (ζε αληηθείκελν 

θαη βαζκφ δπζθνιίαο) κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ 

ζρεηηθέο κε ηηο πξνο δηεξεχλεζε αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη είραλ ζαλ ζηφρν ηνπο ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ηειηθψλ ηδεψλ ηνπο. Ο ρξφλνο πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο ήηαλ κία δηδαθηηθή ψξα 

(45 ιεπηά).  

 

ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρζεθε ε ρξήζε κηαο 

εκπινπηηζκέλεο εθδνρήο ηεο ηαμηλνκίαο SOLO (Structure of the Observed Learning Outcomes) 

ησλ Biggs θαη Collis (1982) φπσο απηή πξνηάζεθε απφ ηνπο Chan et all (2002). Αληίζηνηρν 

παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο ηαμηλνκίαο SOLO πεξηγξάθεηαη ζηελ Μπέιινπ (2003). 

Η ηαμηλνκία SOLO, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε ζεκαηηθή πεξηνρή, 

επηρεηξεί ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο ηνπ 

λνήκαηνο ηεο. 

Δηδηθφηεξα, ε ηαμηλνκία SOLO φπσο απηή πξνηάζεθε απφ ηνπο Biggs θαη Collis (1982) 

πεξηγξάθεη ην επίπεδν ηεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ελφο 

ζέκαηνο απφ θάπνηνλ καζεηή δηα κέζνπ ησλ εμήο πέληε επηπέδσλ: 

1. Πξψην επίπεδν: πξν-δνκηθφ, πξψηκν (pre-structural) 

2. Γεχηεξν επίπεδν: κνλν-δνκηθφ, κνλν-παξαγνληηθφ (uni-structural) 

3. Σξίην επίπεδν: πνιχ-δνκηθφ, πνιχ-παξαγνληηθφ (multi-structural).  

4. Σέηαξην επίπεδν: ζπζρεηηζηηθφ, ζπλδπαζηηθφ, ζπλζεηηθφ (relational) 

5. Πέκπην επίπεδν: ζεσξεηηθήο γελίθεπζεο, εθηεηακέλεο ζεψξεζεο (extended abstract) 

Μεηαμχ δπν δηαδνρηθψλ επηπέδσλ εληνπίδεηαη έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην, ην νπνίν παξνπζηάδεη 

ηελ ηάζε εμέιημεο ηνπ καζεηή πξνο ην ακέζσο αλψηεξν επίπεδν, ρσξίο φκσο επηηπρία. 

Γηα λα ηαμηλνκεζνχλ ζε έλα απφ ηα πέληε επίπεδα θαηαλφεζεο νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 

αλαιχνληαη πνηνηηθά σο πξνο ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο ζπληζηψζεο: 
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1. Φσξεηηθόηεηα: ε νπνία αθνξά ζηελ πνζφηεηα ηεο "ιεηηνπξγηθήο κλήκεο" πνπ ρξεηάζηεθε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ή ζηνλ "βαζκφ ηεο πξνζνρήο" πνπ ρξεηάζηεθε λα 

επηδείμνπλ έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο απάληεζεο ηνπο. 

2. Σπζρεηηζηηθή ιεηηνπξγία: ε νπνία αθνξά ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ν καζεηήο θαηαθέξλεη λα 

ζπζρεηίζεη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ην δεηνχκελν ηεο 

εξψηεζεο κε ζηφρν ηελ εμαγσγή ηεθκεξησκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

3. Σπλέπεηα θαη πεξάησζε: πξφθεηηαη γηα δχν αληηθξνπφκελεο "έγλνηεο" ηνπ καζεηή θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο απάληεζεο: ε "έγλνηα" ηνπ λα θαηαιήμεη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη ε "έγλνηα" ηνπ ηα ζπκπεξάζκαηα απηά λα 

είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζπλαθή θαη επαξθή ζε ζρέζε κε ηα δεηνχκελα. 

4. Γνκή: αθνξά ζηελ δνκή ηεο απάληεζεο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

καζεηήο έρεη θαηαθέξεη λα ζπλζέζεη δεδνκέλα, δεηνχκελα θαη απάληεζε 

"ζρεκαηίδνληαο" έλα επζηαζέο "νηθνδφκεκα". 

Βαζηδφκελνη πάλσ ζηελ αξρηθή εθδνρή ζηεο SOLO ηαμηλνκίαο ησλ Biggs θαη Collis (1982) νη 

Chan et all (2002) απέδεημαλ φηη «Η πξνζζήθε ππφ-επηπέδσλ ζηε ηαμηλνκία SOLO έρεη σο 

απνηέιεζκα ηεο αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο» δεδνκέλνπ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε 

κείσζε ηεο αζάθεηαο πνπ πξνθχπηεη γηα παξάδεηγκα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ ζπγθεληξψλεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ επηπέδσλ (π.ρ. ζε ιηγφηεξα απφ ηξία).  

Οη ίδηνη Chan et all (2002) πξνηείλνπλ ηελ εηζαγσγή ηξηψλ ππν-επηπέδσλ (low, moderate, 

high) ζην ηξίην (multi-structural) θαη ηέηαξην (relational) επίπεδν ηεο ηαμηλνκίαο SOLO 

θαηαιήγνληαο ζε κηα εκπινπηηζκέλε εθδνρή ηεο ηαμηλνκίαο ελλέα επηπέδσλ.  

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΗΝ ΔΞΑΓΧΓΗ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ 

Ωο γλψκνλαο γηα ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ιήθζεθε ππφςε ε 

επηζηεκνληθψο ηεθκεξησκέλε άπνςε βάζε ηεο νπνίαο νη καζεηέο ζα έπξεπε, έρνληαο ιάβεη ππφςε 

ηνπο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ «κεηαθξαζηή», λα:  

 αλαθεξζνχλ ζηηο πθηζηάκελεο αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ππνινγηζηή (θαη εηδηθφηεξα 

ζηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 αλαθεξζνχλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο κεραλήο (κεηαθξαζηή) κε ηνλ ρξήζηε (άλζξσπν) 

κέζσ ηεο νζφλεο θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζηηο ηηκέο ησλ 

κεηαβιεηψλ 

 μερσξίζνπλ φηη ν ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο (ν νπνίνο γίλεηαη κέζσ ηεο 

εθηέιεζεο κηαο εληνιήο) είλαη δηαθνξεηηθφ πξάγκα απφ ηελ εκθάληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο κεηαβιεηήο απηήο ζηελ νζφλε (ε νπνία γίλεηαη κέζσ ηεο εθηέιεζεο κηαο άιιεο 

εληνιήο). 

Έπεηηα απφ ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο 

ζηα επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο SOLO αθνινχζεζε ε ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηεζζάξσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δχν ηάμεσλ (φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί) κε ζηφρν ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
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Α ΣΑΞΗ: ΤΓΚΡΙΗ ΣΧΝ ΔΠΙΓΟΔΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ «ΠΡΙΝ» ΚΑΙ «ΜΔΣΑ» 

ΣΗΝ ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ DYNALAB. 

Αλ ζπγθξίλνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πξψηεο ηάμεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην DYNALAB παξαηεξνχκε κηα κεηαθίλεζε ησλ απαληήζεσλ ηνπο απφ 

ηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο πξνο ηα πςειφηεξα.  

Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιά ηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ νη νπνίνη έρνπλ 

θαηαθηήζεη, απφ ηελ εκπινθή ηνπο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ DYNALAB, πςειφηεξν βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ  λνεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ζηηο πξνο δηεξεχλεζε έλλνηεο. 

Η παξαηήξεζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο δχν δηεξεπλνχκελεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ηεο πξψηεο ηάμεο (Α) πξηλ θαη κεηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην ππνζηεξηθηηθφ ινγηζκηθφ DYNALAB.  

Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο πίλαθεο αλαπαξηζηνχλ ζπγθξηηηθά ην πιήζνο 

ησλ απαληήζεσλ αλά επίπεδν (θαηαλνκή) ηεο SOLO  πξηλ θαη κεηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

καζεηψλ κε ην DYNALAB. 
ΔΡΧΣΗΗ 1 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Πιήζνο 

αξρ. 

απαλη. 

Πιήζνο 

ηει.. 

απαλη. 

Prestructural (1) : 5 4 

Unistruct (2) : 1 0 

Multistr. low (3) : 3 1 

Multistr. mod. (4) : 3 2 

Multistr.high (5) : 0 2 

Relational low (6) : 1 2 

Relational mod (7): 5 7 

Relational hign (8) 0 0 

Extended Abst. (9) 0 0 
 

0
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4

6

8

ΠΛΗΘΟ 

ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LEVELS OF THE SOLO TAXONOMY

ΣΑΞΗ DYNALAB

ΕΡΩΣΗΗ 1 - ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ

 
ΔΡΧΣΗΗ 2 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Πιήζνο 

αξρ. 

απαλη. 

Πιήζνο 

ηει.. 

απαλη. 

Prestructural (1) : 3 1 

Unistruct (2) : 0 0 

Multistr. low (3) : 1 2 

Multistr. mod. (4) : 1 2 

Multistr.high (5) : 3 1 

Relational low (6) : 6 4 

Relational mod (7): 4 5 

Relational hign (8) 0 3 

Extended Abst. (9) 0 0 
 

0
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4

6

ΠΛΗΘΟ 

ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LEVELS OF THE SOLO TAXONOMY

ΣΑΞΗ DYNALAB

ΕΡΩΣΗΗ 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ
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B ΣΑΞΗ: ΤΓΚΡΙΗ ΣΧΝ ΔΠΙΓΟΔΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ «ΠΡΙΝ» ΚΑΙ «ΜΔΣΑ» 

ΣΗΝ ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ BORLAND PASCAL. 

Οκνίσο αλ ζπγθξίλνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο δεχηεξεο ηάμεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ηεο Borland Pascal παξαηεξνχκε αλάινγε κεηαθίλεζε ησλ 

απαληήζεσλ ηνπο απφ ηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο πξνο ηα πςειφηεξα. 

Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιά ηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ νη νπνίνη έρνπλ 

θαηαθηήζεη απφ ηελ εκπινθή ηνπο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζην πεξηβάιινλ ηεο Borland Pascal πςειφηεξν βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ  λνεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ζηηο πξνο δηεξεχλεζε έλλνηεο. 

Η παξαηήξεζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο δχν δηεξεπλνχκελεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ηεο δεχηεξεο ηάμεο πξηλ θαη κεηά ηελ εκπινθή ηνπο κε ηηο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Borland Pascal. 

Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο πίλαθεο αλαπαξηζηνχλ ζπγθξηηηθά ην πιήζνο 

ησλ απαληήζεσλ αλά επίπεδν (θαηαλνκή) ηεο SOLO  πξηλ θαη κεηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

καζεηψλ κε ηελ Borland Pascal. 
ΔΡΧΣΗΗ 1 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Πιήζνο 

αξρ. 

απαλη. 

Πιήζνο 

ηει.. 

απαλη. 

Prestructural (1) : 4 2 

Unistruct (2) : 6 6 

Multistr. low (3) : 4 4 

Multistr. mod. (4) : 1 4 

Multistr.high (5) : 2 0 

Relational low (6) : 3 4 

Relational mod (7): 0 0 

Relational hign (8) 0 0 

Extended Abst. (9) 0 0 
 

0

1

2

3

4

5

6

ΠΛΗΘΟ 

ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LEVELS OF THE SOLO TAXONOMY

ΣΑΞΗ PASCAL

ΕΡΩΣΗΗ 1 - ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ

 

 
ΔΡΧΣΗΗ 2 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Πιήζνο 

αξρ. 

απαλη. 

Πιήζνο 

ηει.. 

απαλη. 

Prestructural (1) : 5 4 

Unistruct (2) : 1 1 

Multistr. low (3) : 2 2 

Multistr. mod. (4) : 1 0 

Multistr.high (5) : 9 5 

Relational low (6) : 2 7 

Relational mod (7): 0 1 

Relational hign (8) 0 0 

Extended Abst. (9) 0 0 
 

0
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4
6
8
10

ΠΛΗΘΟ 

ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LEVELS OF THE SOLO TAXONOMY

ΣΑΞΗ PASCAL

ΕΡΩΣΗΗ 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ

 
ΤΓΚΡΙΗ ΣΧΝ ΔΠΙΓΟΔΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ ΣΧΝ ΓΤΟ ΣΑΞΔΧΝ 

Αλ ζπγθξίλνπκε ηελ καδηθφηεηα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ απαληήζεσλ απφ ηα ρακειφηεξα πξνο 

ηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο ζα παξαηεξήζνπκε φηη νη απαληήζεηο ηεο πξψηεο ηάμεο 

(DYNALAB) επέδεημαλ κεγαιχηεξν βαζκφ κεηαθίλεζεο απφ φηη απηέο ηεο δεχηεξεο (Borland 

Pascal).  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο απηφ είλαη φηη νη καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο 

επέδεημαλ κεγαιχηεξε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο ησλ λνεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνο 

δηεξεχλεζε έλλνηεο απφ ηνπο καζεηέο ηεο δεχηεξεο ηάμεο. 
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Δηδηθφηεξα, ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο (%) θαηαλνκέο 

ζηα επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο ησλ ηειηθψλ θαη αξρηθψλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ε 

δηαθνξά ηνπο. Η ζεηηθή ηηκή ηεο δηαθνξάο (ηειηθψλ – αξρηθψλ) δειψλεη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ ελψ ε αξλεηηθή ηηκή κείσζε. 
ΔΡΧΣΗΗ 1 - Σάξη A - DYNALAB 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

% 

αξρηθψλ 

απαλη. 

 

% 

ηειηθψλ 

απαλη. 

 

% 

δηαθνξάο 

ηειηθψλ- 

αξρηθψλ 

Prestructural (1) : 27,7 22,2 -5,5 

Unistruct (2) : 5,5 0 -5,5 

Multistr. low (3) : 16,6 5,5 -11,1 

Multistr.mod. (4) : 16,6 11,1 -5,5 

Multistr.high (5) : 0 11,1 11,1 

Relat. low (6) : 5,5 11,1 5,5 

Relat. mod (7): 27,7 38,8 11,1 

Relat. hign (8) 0 0 0 

Extended Abst. (9) 0 0 0 
 

ΔΡΧΣΗΗ 1 - Σάξη B – Borland Pascal 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

% 

αξρηθψλ 

απαλη. 

% 

ηειηθψλ 

απαλη. 

% δηαθνξάο 

ηειηθψλ- 

αξρηθψλ 

Prestructural (1) : 20 10 -10 

Unistruct (2) : 30 30 0 

Multistr. low (3) : 20 20 0 

Multistr. mod. (4) : 5 20 15 

Multistr.high (5) : 10 0 -10 

Relational low (6) : 15 20 5 

Relational mod (7): 0 0 0 

Relational hign (8) 0 0 0 

Extended Abst. (9) 0 0 0 
 

 
ΔΡΧΣΗΗ 2 - Σάξη A - DYNALAB 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

% 

αξρηθψλ 

απαλη. 

% 

ηειθψλ 

απαλη. 

% 

δηαθνξάο 

αξρηθψλ 

ηειηθψλ 

Prestructural (1) : 16,6 5,5 -11,1 

Unistruct (2) : 0 0 0 

Multistr. low (3) : 5,5 11,1 5,5 

Multistr. mod. (4) : 5,5 11,1 5,5 

Multistr.high (5) : 16,6 5,5 -11,1 

Relational low (6) : 33,3 22,2 -11,1 

Relational mod (7): 22,2 27,7 5,5 

Relational hign (8) 0 16,6 16,6 

Extended Abst. (9) 0 0 0 
 

ΔΡΧΣΗΗ 2 - Σάξη B – Borland Pascal 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

% 

αξρηθψλ 

απαλη. 

% 

ηειθψλ 

απαλη. 

% 

δηαθνξάο 

αξρηθψλ 

ηειηθψλ 

Prestructural (1) : 25 20 -5 

Unistruct (2) : 5 5 0 

Multistr. low (3) : 10 10 0 

Multistr. mod. (4) : 5 0 -5 

Multistr.high (5) : 45 25 -20 

Relational low (6) : 10 35 25 

Relational mod (7): 0 5 5 

Relational hign (8) 0 0 0 

Extended Abst. (9) 0 0 0 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΟΜΔΝΑ ΒΗΜΑΣΑ 

Η παξνχζα δεκνζίεπζε παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ ζθνπφ ηεο είρε λα 

ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ «ηνπ αληίθηππνπ ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ θαηά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε πεξίπινθσλ ελλνηώλ από ηνπο καζεηέο». Γηα λα 

ην πεηχρεη απηφ ε έξεπλα επηρείξεζε ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο ησλ 

καζεηψλ θαηά ηελ δηδαζθαιία ελφο ζχλζεηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ «κε» (DYNALAB) θαη 

«ρσξίο» ("παξαδνζηαθφ" πεξηβάιινλ Borland Pascal) ηελ ππνζηήξημε ησλ Σ.Π.Δ. ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε παξνπζία ηνπ απαξαίηεηνπ ζπλφινπ «εθπαηδεπηηθψλ πξνυπνζέζεσλ» πθίζηαηαη. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ έγηλε θαλεξφ φηη ππήξμε βειηίσζε ζηηο 

αληηιήςεηο θαη ησλ δχν ηκεκάησλ κε ην ηκήκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην DYNALAB λα επηδεηθλχεη 

αηζζεηά κεγαιχηεξε βειηίσζε.  

Δηδηθφηεξα νη αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν ηκεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο "κεραλήο" κεηαζρεκαηίζζεθαλ κεηαθηλνχκελεο πξνο ηελ επηζηεκνληθά απνδεθηή 

αληίιεςε ελψ νη παξαλνήζεηο πνπ δηεξεπλήζεθαλ κεηψζεθαλ αηζζεηά. Δπίζεο κεηψζεθαλ αηζζεηά 

νη πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ δελ έδσζαλ απάληεζε. ε θάζε πεξίπησζε ην ηκήκα πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ην DYNALAB επέδεημε αηζζεηά κεγαιχηεξε βειηίσζε. 

Σα παξαπάλσ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ έλαπζκα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ "θχθινπ" θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2004-5 κε ζηφρν ηελ 
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πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο πνπ απνδείρηεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Η έξεπλα ζα θηλεζεί ζην ίδην εξεπλεηηθφ πιαίζην κειεηψληαο «ηνλ αληίθηππνπ ηεο 

ρξήζεο ησλ ΤΠΔ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε πεξίπινθσλ ελλνηώλ 

από ηνπο καζεηέο» απηή ηε θνξά φκσο έρνληαο σο δείγκα καζεηέο νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ ηα 

πξψηα ηνπο βήκαηα ζην πξνγξακκαηηζκφ.  

Απψηεξνο ζηφρν ηνπ δεχηεξνπ "θχθινπ" ηεο έξεπλαο ζα απνηειέζεη ε δηεξεχλεζε ηνπ αλ ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηα πξψηα "βήκαηα" ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ έρεη αθφκε 

εληππσζηαθφηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε απηά ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαζψο ε ρξήζε ηνπ 

DYNALAB ζα θαηαπνιεκήζεη ηηο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ απφ ηα πξψηα θηφιαο 

ζηάδηα εθκάζεζεο ηνπ. 

Σν δείγκα ζα απνηειέζνπλ δχν μερσξηζηά ηκήκαηα (ΒΠ1, ΒΠ2) ην έλα εθ ησλ νπνίσλ ζα 

δηδαρζεί ην αληηθείκελν ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Η/Τ κε ηελ ρξήζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

πεξηβάιινληνο DYNALAB ελψ ην άιιν κε ηε ρξήζε ηνπ "παξαδνζηαθνχ" πεξηβάιινληνο ηεο 

Borland Pascal. 

Η πξφνδνο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν ηκεκάησλ ζα αμηνινγείηαη (πνηνηηθά) κε ηε ρξήζε ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Μάιηζηα ε αμηνιφγεζε ζα αθνξά ζε παξφκνηεο 

αληηιήςεηο κε απηέο πνπ ε δηεξεχλεζε ηνπο παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνχζα δεκνζίεπζε έηζη ψζηε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν «θχθισλ» ηεο έξεπλαο λα είλαη ζπγθξίζηκα. 

ην ηέινο ζα επηρεηξεζεί ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν «θχθισλ» ηεο έξεπλαο κε 

ζηφρν ηεο εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  
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