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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Από τις αρχές του 2001 υλοποιείται στην Κύπρο το πρόγραµµα «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», το οποίο αποτελεί 
τον κεντρικό πυρήνα µιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συµµετέχουν το Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου, τo Τµήµα Πληροφορικής του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου. Το 2002 το πρόγραµµα επεκτάθηκε σε τέσσερα 
δηµοτικά σχολεία και διδάχτηκαν τα µαθήµατα της Επιστήµης και των Μαθηµατικών. Το έτος 2003, 
στα πλαίσια συνέχισης του προγράµµατος «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» διδάχτηκαν σε έξι δηµοτικά σχολεία τα 
µαθήµατα των Ελληνικών, των Μαθηµατικών και της  Επιστήµης. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι 
η παρουσίαση µιας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, µέσω 
τηλεδιασκέψεων, της ενότητας «Οικολογία» στα πλαίσια του µαθηήµατος τηε επιστήµης, σε 
δηµοτικά σχολεία στην Κύπρο. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εξ αποστάσεως διδασκαλία, τηλεδιάσκεψη, συνεργατικό περιβάλλον, 
εικονική τάξη, γνωστική ανάπτυξη, διαθεµατική προσέγγιση 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Κοινωνία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας αποτελεί το διάδοχο οικονοµικό και 

κοινωνικό µοντέλο στις αρχές του νέου αιώνα. Η σύγκλιση του τοµέα της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία προηγµένων εργαλείων και την προσφορά 
χρηστικών υπηρεσιών, που µέρα µε τη µέρα αλλάζουν την ίδια την καθηµερινότητά µας στην 
εργασία, στο σπίτι, στη διασκέδαση, στις κοινωνικές σχέσεις, παντού (Dertouzos & Gates, 1997). 
Η εκπαίδευση διαδραµατίζει τον πλέον σηµαντικό ρόλο στο σύγχρονο διεθνές οικονοµικό και 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Ιδιαίτερα στην εποχή της παγκοσµιοποίησης και των νέων τεχνολογιών, η 
γνώση αποτελεί τον κυριότερο παραγωγικό συντελεστή της νέας οικονοµίας (Αναστασιάδης, 
2000). Οι αποστάσεις εκµηδενίζονται, η γεωγραφική εγκατάσταση των ανθρώπων δεν αποτελεί 
πλέον το σηµαντικότερο εµπόδιο για την επικοινωνία τους, ενώ το άνοιγµα των κοινωνιών είναι 
ανάγκη να συνοδεύεται και από ένα άνοιγµα στη σκέψη, στις στάσεις και στην επικοινωνία µε την 
ενίσχυση της αυτόνοµης, της κριτικής και της συνεργατικής δια βίου µάθησης (Ράπτης και Ράπτη, 
2004). 
Τα δίκτυα, η τηλεδιάσκεψη και πλήθος τεχνολογικών και επικοινωνιακών εφαρµογών 

αποτελούν µερικά από τα συστατικά στοιχεία του παγκόσµιου χωριού (Rheingold, 2000). Όµως 
είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε πως η µάθηση δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται σαν προϊόν, το 
οποίο µεταφέρεται διαµέσου της διδακτικής πράξης από µία πηγή σε µία άλλη ή από µία περιοχή 
σε µία άλλη ή ακόµα από µία εµπειρική – φιλοσοφική διάσταση σε µία άλλη (Λιοναράκης, 2003). 
Η διαµεσολάβηση της διδακτικής υποστηρικτικής παρέµβασης είναι καταλυτικής σηµασίας. 
Σηµαντική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήµατος της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών 

των πληροφοριών και των επικοινωνιών στο σχολικό περιβάλλον για την αλλαγή της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της κουλτούρας της µάθησης (Ράπτης & Ράπτη 2002), αποτελεί η 
εκπόνηση διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων (Φλουρής, 1989) που θα ανταποκρίνονται 
στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε τη συνεχή επιµόρφωση και ενθάρρυνση του 
σηµαντικότερου όρου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του εκπαιδευτικού λειτουργού (Vosniadou 
& Kollias, 2001). 
Έχει επανειληµµένως τονιστεί ότι οι σύγχρονες αλληλεπιδραστικές τεχνολογίες των 

προσοµοιώσεων και της δυναµικής µοντελοποίησης προβληµάτων, τα εκπαιδευτικά πολυµέσα, τα 
δίκτυα, η ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούν τους προποµπούς της νέας εποχής 
στο χώρο της εκπαίδευσης (Harley, 2001). Τα τεχνολογικά εργαλεία από µόνα τους δεν αποτελούν 
παρά το πρώτο βήµα στη µετάβαση από τη σηµερινή συµβατική σχολική αίθουσα στο νέο 
µοντέλο της εικονικής τάξης (Norton, 2001) και του υβριδικού σχολείου (Rosbottom, 2001). 
Παράλληλα απαιτείται η εκπόνηση παιδαγωγικών µοντέλων, το οποίο θα αποτελέσει την 
αναγκαία θεωρητική βάση και θα καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθούν οι νέες 
εκπαιδευτικές τεχνολογίες (Ράπτης και Ράπτη, 2004, Μακράκης, 2000, Σολωµονίδου, 2000). 
Η προετοιµασία των αυριανών πολιτών, ώστε να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν δυναµικά στις 

ανάγκες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, καθώς και η συµβολή στο µετασχηµατισµό της 
Εκπαίδευσης µε βάση τα σύγχρονα παιδαγωγικά και κοινωνικά ιδεώδη,  αποτελούν έργο των 
δηµοτικών σχολείων, τα οποία οφείλουν να εντάξουν τις νέες τεχνολογικές εφαρµογές στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
Στα ανωτέρω πλαίσια, από τις αρχές του 2001 υλοποιείται στην Κύπρο το πρόγραµµα 

«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», το οποίο αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα µιας συλλογικής προσπάθειας, κεντρικοί 
φορείς υλοποίησης της οποίας είναι το Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισµού της Κύπρου, το Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Κύπρου και η Τράπεζα 
Κύπρου. Το πρόγραµµα «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» συµβάλλει στην εξοικείωση των µαθητών µε ένα νέο  
µαθησιακό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία διδασκαλίας από 
απόσταση, µέσω τηλεδιασκέψεων, θα τους δώσει τη δυνατότητα να αποτελέσουν ενεργά του 
συστατικά στοιχεία, βρισκόµενα σε πλήρη αλληλεπίδραση τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους 
δασκάλους τους. Το πρόγραµµα «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» υλοποιήθηκε για πρώτη φορά τη σχολική περίοδο 
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2000-2001 σε δηµοτικά σχολεία της Λευκωσίας και της Λεµεσού στο µάθηµα των Ελληνικών 
(Anastasiades et all, 2001). Την περίοδο 2001-2002 το πρόγραµµα επεκτάθηκε σε τέσσερα 
δηµοτικά σχολεία και µε την επιστηµονική συνεργασία και συµβολή του Tµήµατος Επιστηµών 
της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου διδάχτηκαν τα µαθήµατα της Επιστήµης και των 
Μαθηµατικών. 
Το έτος 2003 στα πλαίσια συνέχισης του προγράµµατος «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» διδάχτηκαν τα 

µαθήµατα των Ελληνικών, των Μαθηµατικών και της  Επιστήµης. Σκοπός αυτής της εργασίας 
είναι η παρουσίαση µιας ολοκληρωµένης παιδαγωγικής και ερευνητικής µεθοδολογίας για την εξ 
αποστάσεως διδασκαλία, µέσω τηλεδιασκέψεων, στην ενότητα «Οικολογία», σε τρία δηµοτικά 
σχολεία της Κύπρου (ΙΘ΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Λεµεσού, ∆ηµοτικό Επισκοπής και ∆ηµοτικό 
Πισσουρίου), µε την επιστηµονική συνεργασία και συµβολή του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

 
Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» ΜΕΣΩ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΕ-
ΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 
Γενική Περιγραφή 
Η εισαγωγή της διαδικασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον σαν αυτό του 

δηµοτικού σχολείου δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψιν µια σειρά από 
διακριτοί παράγοντες, όπως το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, η επικρατούσα διδακτική 
µεθοδολογία, οι γνώσεις εκπαιδευτικών και µαθητών µε τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες κτλ. 
Η µεθοδολογία του προγράµµατος «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» (Anastasiades, 2003), αποτέλεσε τη βάση για 

τη διαµόρφωση µιας πρωτότυπης και βελτιωµένης µεθοδολογίας στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, 
που, αυτή τη φορά, επικεντρώθηκε στη διδασκαλία της ενότητας «Οικολογία», στα πλαίσια του 
µαθήµατος της Επιστήµης. 
Βασικό αντικείµενο αυτής της προσπάθειας είναι οι µαθητές να εξοικειωθούν σταδιακά µε ένα 

κλιµακούµενο υβριδικό µαθησιακό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου η εφαρµοζόµενη 
µεθοδολογία θα τους δώσει τη δυνατότητα να αποτελέσουν ενεργά του συστατικά στοιχεία, 
βρισκόµενα σε πλήρη αλληλεπίδραση τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τους δασκάλους τους. Το 
υβριδικό µαθησιακό περιβάλλον αποτελεί µια µορφή εννοιολογικού και λειτουργικού 
µετασχηµατισµού των παραδοσιακών εκπαιδευτικών µεθόδων µε τη βοήθεια των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας προς κατευθύνσεις που συνάδουν περισσότερο µε τις 
σύγχρονες επιστηµολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Επίσης, οι εµπειρίες που αποκτούν οι 
διδάσκοντες αλλά και οι λοιποί εµπλεκόµενοι, τους δίνουν τη δυνατότητα - µέσα από την 
καταγραφή των εµπειριών τους και την αντιµετώπιση, σε πραγµατικό χρόνο, πιθανών 
προβληµάτων - να εκπονήσουν εναλλακτικά σχέδια προσέγγισης και να παίζουν ένα περισσότερο 
ενεργό ρόλο κατά την επιδίωξη της νέας µορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση.  
Πέραν των ερωτηµάτων που αναφέρονται σε όλες σχεδόν τις εφαρµογές αυτού του τύπου, η 

προβληµατική της έρευνας στηρίχτηκε και σε µια προσπάθεια βελτίωσης και επέκτασης ενός 
µοντέλου τηλεδιδασκαλίας, που εφαρµόστηκε σε ένα από τα προαναφερθέντα προγράµµατα, πιο 
συγκεκριµένα, στο πρώτο ολοκληρωµένο Πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, µε την 
επωνυµία «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ». Τα σηµεία της επέκτασής του αφορούν κυρίως:  
α) στην περαιτέρω µελέτη των αποτελεσµάτων της τηλεσυνεργασίας (το µοντέλο που είχε 

εφαρµοστεί δεν περιελάµβανε τηλεσυνεργασία σε τέτοιο µεγάλο βαθµό) και της περισσότερο 
επεξεργασµένης υβριδικής αυτής εφαρµογής, όσον αφορά τη γνωστική ανάπτυξη των µαθητών, το 
ψυχοκοινωνικό κλίµα της τάξης και την αλλαγή των στάσεών τους απέναντι στη διαδικασία της 
σχολικής µάθησης σε ένα συγκεκριµένο τοµέα, καθώς και του επιπέδου της µαθητικής τους 
αυτοαντίληψης και 
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β) στο περιεχόµενο και τη διαδικασία των µαθησιακών δραστηριοτήτων (στη συγκεκριµένη 
περίπτωση το περιεχόµενο και οι διαδικασίες της όλης δραστηριότητας χαρακτηρίζονται από 
περισσότερη συνθετότητα, αυτονοµία, και ενεργό εµπλοκή των µαθητών σε νοητικές διεργασίες 
ανωτέρου επιπέδου). 
 
Το  Είδος της έρευνας 
Με βάση την ανάλυση των στόχων και των ερωτηµάτων της έρευνας - που εναρµονίζονται και 

µε την υιοθετούµενη θεωρητική προσέγγιση της χειραφετικής και µετασχηµατιστικής αγωγής - 
καθορίστηκε και το είδος στο οποίο αυτή εντάσσεται: η έρευνα ανήκει στην κατηγορία της 
ενεργού συνεργατικής έρευνας (ή έρευνας-δράσης), είναι δηλαδή ποιοτική (µελέτη σε βάθος του 
περιεχοµένου και της διαδικασίας της µάθησης τεσσάρων οµάδων µαθητών, οι δύο από τις οποίες 
αποτέλεσαν την τηλεσυνεργαζόµενη - πειραµατική οµάδα, ενώ οι άλλες δύο την οµάδα ελέγχου, 
παρατήρηση και ανάλυση των εξελικτικών σταδίων της όλης διαδικασίας, διερεύνηση στάσεων 
και υποκειµενικών αντιλήψεων κ.ά). Περιλαµβάνει όµως και ποσοτικά δεδοµένα, των οποίων 
γίνεται συστηµατική συλλογή και επεξεργασία µε ποσοτικές µεθόδους (µέτρηση και ποσοτική-
στατιστική ανάλυση ορισµένων συµπεριφορών των µαθητών, ποσοτική επεξεργασία ορισµένων 
ποιοτικών δεδοµένων κά). Πρόκειται επίσης για µια συγκριτική µελέτη, δεδοµένου ότι γίνεται 
σύγκριση ανάµεσα σε δύο τάξεις που διδάσκονται εξ αποστάσεως µε τη µέθοδο της 
τηλεδιδασκαλίας και τηλεσυνεργασίας και σε άλλες δύο, που διδάσκονται τα ίδια θέµατα µε τις 
ίδιες µεθόδους, αλλά µε τη χρήση των υπολογιστών, χωρίς όµως τον παράγοντα της εξ 
αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης συνδιδασκαλίας και συνεργασίας µεταξύ των µαθητών 
και των εκπαιδευτικών. Η φιλοσοφία της µετασχηµατιστικής εκπαίδευσης ταιριάζει µε την ενεργό 
έρευνα, δεδοµένου ότι επιχειρείται οργανωµένη και συνεργατική παρέµβαση στο σχολικό 
διδακτικό περιβάλλον µε στόχο την αλλαγή της κουλτούρας της µάθησης µέσα στην τάξη κατά 
την οποία οι δάσκαλοι είναι µέτοχοι και συν-ερευνητές και όχι ερευνητικά υποκείµενα, των 
οποίων η συµπεριφορά συνήθως µελετάται από τον ερευνητή.  
 
Ο  Υπό µελέτη πληθυσµός 
Ο πληθυσµός της έρευνας αποτελείτο από τους µαθητές που φοιτούσαν τη σχολική χρονιά 2002-

03 στην ΣΤ΄ τάξη τριών δηµοτικών σχολείων της Κύπρου (ΙΘ΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Λεµεσού, 
∆ηµοτικό Επισκοπής και ∆ηµοτικό Πισσουρίου), τα οποία απέχουν γεωγραφικά µεταξύ τους και 
αντιπροσωπεύουν διαφορετικές από αστική και κοινωνικο-οικονοµική άποψη περιοχές. Για τα 
κριτήρια της επιλογής, της διασφάλισης της αντιπροσωπευτικότητας και του ελέγχου της 
ισοδυναµίας των πληθυσµών αφιερώνεται ολόκληρη ενότητα µε αναλυτική αναφορά στη σύνθεση 
των σχολικών τάξεων από πλευράς φύλου, επίδοσης, κοινωνικο-οικονοµικής προέλευσης, καθώς 
και άλλων σηµαντικών παραµέτρων, όπως είναι η τεχνολογική υποδοµή των σχολείων, η πρότερη 
εµπειρία των µαθητών και των δασκάλων ως προς τη διδασκαλία/µάθηση µε τη χρήση 
υπολογιστικών ή δικτυακών συστηµάτων κ.ά. 
Στην έρευνα έλαβαν µέρος συνολικά τέσσερα τµήµατα µε 107 µαθητές (59 αγόρια και 48 

κορίτσια). Στην πειραµατική οµάδα συµµετείχαν δύο τµήµατα, ένα από το ΙΘ΄ ∆ηµοτικό Σχολείο 
Λεµεσού και ένα από το ∆ηµοτικό Σχολείο Πισσουρίου µε 53 µαθητές.  Στην οµάδα ελέγχου 
συµµετείχαν, επίσης, δύο τµήµατα, ένα από το ΙΘ΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Λεµεσού και ένα από το 
∆ηµοτικό Σχολείο Επισκοπής Λεµεσού µε 54 µαθητές. 
 
Η  Μεθοδολογία 
Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν γίνει πολύ σηµαντικές συζητήσεις και έχουν αναπτυχθεί 

αρκετές θεωρίες σε σχέση µε το παιδαγωγικό µοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο 
διαχωρίζεται από το παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η µεθοδολογία 
των ανεξάρτητων σπουδών (Wedmeyer, 1977), της αυτόνοµης µάθησης (Moore, 1972, 1994), και 
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της αλληλεπιδραστικής µάθησης (Holmberg, 1989). Μια συγκριτική ανάλυση όλων των θεωριών, 
ενώ αναγνωρίζει τη σηµαντικότητά τους, διαπιστώνει την αδυναµία τους να θεωρηθούν ως ένα 
ολοκληρωµένο παιδαγωγικό µοντέλο (Keegan,1993). 
Στις µέρες µας, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται ολοένα πιο ανθρωποκεντρική και πολλές 

φορές συνδυάζεται µε παραδοσιακά προγράµµατα σπουδών. Από την άλλη πλευρά η 
παραδοσιακή εκπαίδευση χρησιµοποιεί ολοένα και περισσότερο τις νέες εκπαιδευτικές 
τεχνολογίες, µε αποτέλεσµα τη σύγκλιση της παραδοσιακής διδασκαλίας και της εξ αποστάσεως 
µάθησης (Picciano A, 2001, p 67, Keegan, 1996). Το τελικό συµπέρασµα αυτής της θεώρησης 
είναι ότι σήµερα προέχει η ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού µοντέλου που θα υποστηρίζει την 
σύγκλιση της παραδοσιακής και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Clark, 1983). 
Η υιοθέτηση της θεώρησης του Clark δίνει µια άλλη διάσταση στην έννοια του υβριδικού 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.  Η µετάβαση από το κυρίαρχο µοντέλο της συµβατικής τάξης στο 
νέο υβριδικό µαθησιακό περιβάλλον δεν αποτελεί µια απλή υπόθεση, καθώς υπάρχουν αρκετοί 
παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες ανανέωσης και της αλλαγής των εκάστοτε 
συνθηκών. 
Οι φάσεις υλοποίησης στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στην αποδοχή του µοντέλου της 

Αµερικάνικης Ένωσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ADEC, 1996). 
Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι, οι τεχνικές και τα εργαλεία συλλογής των 

δεδοµένων της έρευνας, µε αναφορά, όπου είναι αναγκαίο στην αιτιολόγηση της κάθε επιλογής, 
καθώς και στην εγκυρότητα και αξιοπιστία ορισµένων έτοιµων διερευνητικών εργαλείων. Πολύ 
συνοπτικά, χρησιµοποιήθηκαν: 
Ερωτηµατολόγια: 
α) Για τη συλλογή των δεδοµένων πριν και µετά την εφαρµογή της ερευνητικής διδακτικής 
παρέµβασης συµπληρώθηκαν από τους µαθητές ερωτηµατολόγια µε κλειστές και ανοιχτές 
ερωτήσεις, που διερευνούσαν το επίπεδο των τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους, όσον 
αφορά τη χρήση του υπολογιστή, τις αναπαραστάσεις, τους τρόπους του σκέπτεσθαι και τις 
στάσεις τους αναφορικά µε το υπό µάθηση γνωστικό αντικείµενο («Πανίδα της Κύπρου και 
περιβαλλοντική αγωγή»), τις στάσεις τους απέναντι στη σχολική εργασία γενικά και στην εργασία 
µε τη χρήση του υπολογιστή ειδικότερα. 
β) Για τη διερεύνηση του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης πριν και µετά την ερευνητική διδακτική 
παρέµβαση χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο "My Class Inventory" (MCI) των Fraser – 
Anderson και Walberg (1982) που είναι µεταφρασµένο και προσαρµοσµένο στα ελληνικά µε 
καλούς δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας.  Οι 25 ερωτήσεις που αποτελούν το ερωτηµατολόγιο 
που χρησιµοποιήθηκε, σχηµατίζουν πέντε ισάριθµες οµάδες έτσι που κάθε οµάδα να αξιολογεί και 
κάποιο από τα στοιχεία που διαπιστώθηκε ότι αποτελούν καλούς δείκτες του όλου ψυχολογικού 
κλίµατος της τάξης. Τα στοιχεία αυτά είναι: α) Ικανοποίηση, β) ∆ιενεκτικότητα, γ) 
Ανταγωνιστικότητα, δ) ∆υσκολία και ε) Συνεκτικότητα. 
γ) Για τη διερεύνηση της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης των µαθητών και της ενδεχόµενης αλλαγής 
της χρησιµοποιήθηκαν οι 9 ερωτήσεις (προσαρµοσµένες στις ανάγκες της έρευνας) της κλίµακας 
αυτοαξιολόγησης του Barker L (1970) που χρησιµοποιήθηκε σε εθνικής εµβέλειας έρευνα στη 
Βρετανία µε δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας (alpha coefficient) 0.88. 
Συνεντεύξεις: 
Για τους σκοπούς της έρευνας και για την ενίσχυση του ποιοτικού χαρακτήρα της διερεύνησης 

των µαθησιακών διαδικασιών και αλλαγών που αποδίδονται στη συγκεκριµένη διδακτική 
παρέµβαση, πάρθηκαν µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις από τα παιδιά τόσο κατά τη διάρκεια, 
όσο και µε το πέρας της όλης διαδικασίας που αναφέρονται στα ίδια περίπου θέµατα µε εκείνα 
των ερωτηµατολογίων, παρέχουν όµως την ευκαιρία για καταγραφή δεδοµένων µε περισσότερο 
φαινοµενολογικό χαρακτήρα, κάτι που δεν είναι δυνατόν να γίνει στον ίδιο βαθµό µε τα ανοιχτά, 
αλλά δοµηµένα ερωτηµατολόγια ενός ερευνητή, ενώ συγχρόνως εµπλουτίζουν τη µελέτη µε 
ενδιαφέρονται και απρόβλεπτα ποιοτικά στοιχεία. 
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Συµµετοχική παρατήρηση: 
Οι δάσκαλοι παρακολουθούσαν ως µέτοχοι και παρατηρητές την όλη διαδικασία και κρατούσαν 

προσωπικό ηµερολόγιο γύρω από την εξέλιξη της έρευνας και τις ενέργειες των παιδιών. Εκτός 
από τις ελεύθερες και ανοιχτές σηµειώσεις τους, συνδιαµορφώθηκαν επίσης και κοινά κριτήρια 
παρατήρησης και παρακολούθησης της συµπεριφοράς των µαθητών, τα οποία αποτέλεσαν ένα 
είδος κλείδας παρατήρησης της µαθητικής δράσης και συµπεριφοράς. Τα κριτήρια αυτά ήταν: 
Συµµετοχή των µαθητών µε λόγο ή µε δράση στη διαδικασία. Οργανωτική γνώση. Αναλυτική και 
συνθετική κριτική σκέψη. ∆εξιότητες λύσης νέου προβλήµατος κατά τρόπο αυτόνοµο ή/και 
συνεργατικό. Συνεργατικότητα. Λόγος επεξεργασµένος ή µη, χρήση επιστηµονικής ή επίσηµης 
ορολογίας. Ψυχοκοινωνική ατµόσφαιρα κ.ά. Τα κριτήρια είχαν προηγουµένως αναλυθεί και 
αντιστοιχισθεί µε συγκεκριµένες κατηγορίες συµπεριφοράς, οι οποίες διατυπώθηκαν µε βάση τις 
υπάρχουσες και έγκριτες θεωρητικές αναλύσεις της ελληνόγλωσσης και διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Ανάλυση περιεχοµένου και αξιολόγηση του µαθησιακού υλικού που παρήγαγαν µε το έργο τους 
οι µαθητές: 
Εκτός από την ανάλυση περιεχοµένου του υλικού που ετοίµασαν και παρουσίασαν οι µαθητές, 

έχοντας συγκεκριµένα κριτήρια ανάλυσης του λόγου και της δράσης τους (οι εργασίες ήταν 
γραπτές, προφορικές µια µαγνητοσκοπηµένες) όµοιες µε αυτή της κλείδας παρατήρησης, 
αξιολογήθηκε, επίσης, και το φύλλο εργασίας που συµπλήρωσαν οι µαθητές προτού ξεκινήσει η 
έρευνα, για να διαπιστωθεί αν κατείχαν το θέµα και σε ποιο βαθµό.  Ένα άλλο εργαλείο 
αξιολόγησης και παρακολούθησης των εννοιολογικών αλλαγών που οικοδοµούνται από τους 
µαθητές κατά τη µαθησιακή διαδικασία υπήρξε το λογισµικό Inspiration, µε το οποίο εργάστηκαν 
τα παιδιά προκειµένου να κατασκευάσουν οµαδικά τις εννοιολογικές χαρτογραφήσεις και να 
αντικειµενικοποιήσουν τις αναπαραστάσεις τους σχετικά µε το υπό µάθηση θέµα της διδακτικής 
παρέµβασης. Πρόκειται για ένα φαινοµενολογικό εργαλείο αποτύπωσης της σκέψης και των 
στάσεων των µαθητών µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. 
Ανοιχτές και ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις µε τους συνεργαζόµενους εκπαιδευτικούς πριν, κατά 

τη διάρκεια και µετά την ερευνητική διδακτική παρέµβαση, µε τις οποίες καταθέτουν τις 
προσδοκίες, τους προβληµατισµούς, τις κριτικές τους παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατά τους 
από την όλη εµπειρία κατά ένα τρόπο διαφορετικό από εκείνον του ηµερολογίου. Οι συνεντεύξεις 
περιλαµβάνουν επίσης και ορισµένες αναστοχαστικές διαδικασίες και συζητήσεις, καθώς και 
εκτιµήσεις που σχετίζονται µε την επαγγελµατική τους αυτοαντίληψη. 
 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Εκπαιδευτικό λογισµικό «Πανίδα της Κύπρου» 
Σε συνεργασία µε οµάδα συναδέλφων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και την 

επιστηµονική / παιδαγωγική εποπτεία και καθοδήγηση των κ.κ. Αριστοτέλη και Αθανασίας 
Ράπτη, ετοιµάστηκε εκπαιδευτικό λογισµικό µε τίτλο «Πανίδα της Κύπρου». Το εκπαιδευτικό 
λογισµικό που δηµιουργήθηκε, έχει ως γενικό σκοπό την ευαισθητοποίηση του χρήστη – µαθητή 
σε διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα της πατρίδας µας και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
συνείδησης, που αποτελεί ένα από τους βασικούς σκοπούς του Αναλυτικού Προγράµµατος της 
κυπριακής εκπαίδευσης. Ο µαθητής, αξιοποιώντας το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό, έχει 
την ευκαιρία να ταξιδέψει σε έξι βιότοπους της Κύπρου και να γνωρίσει τα είδη πανίδας που 
επιβιώνουν σ’ αυτούς.  Παράλληλα, µπορεί να µελετήσει την πανίδα µέσα από τέσσερις µεγάλες 
ενότητες (λογοτεχνία, τέχνη, αρθρογραφία, αθλητισµός), οι οποίες περικλείουν µεγάλη ποικιλία 
δραστηριοτήτων που καθιστούν το µαθητή ενεργό µέλος της διαδικασίας – µάθησης. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σφαιρική αντιµετώπιση του θέµατος και ο µαθητής βιώνει ουσιαστικά 
και δηµιουργικά το περιεχόµενό του. Έχει την ευκαιρία να επισηµάνει περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, να τα µελετήσει, να τα αξιολογήσει και να καταγράψει, σε συνεργασία µε τους 
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ΙΘ΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Λεµεσού ∆ηµοτικό Σχολείο Πισσουρίου 

Πίνακας 

∆/λος

Οθόνη 

Πίνακας 

∆/λος 

Οθόνη 

συµµαθητές του, τους δικούς του προβληµατισµούς, τις δικές του σκέψεις, τις δικές του 
εισηγήσεις για αντιµετώπισή τους. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι για τη δηµιουργία του 
λογισµικού «Πανίδα της Κύπρου» συνεργάστηκαν, µε την οµάδα των εκπαιδευτικών, και 
επιστήµονες που ασχολούνται µε την κυπριακή πανίδα (Τµήµα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, 
Τµήµα ∆ασών, Ταµείο Θήρας, Υπηρεσία Περιβάλλοντος) καθώς επίσης και άλλοι, τεχνικοί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 1: Εισαγωγή εκπαιδευτικού λογισµικού «Πανίδα της Κύπρου» 
 
Επιλογή ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας 
Με βάση τη διδακτική µεθοδολογία του προγράµµατος «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» (Anastasiades, 2003), 

στην οποία έγιναν ορισµένες προεκτάσεις και βελτιώσεις κυρίως στο ανώτερο επίπεδο της 
τηλεσυνεργασίας και των συνθετικών δραστηριοτήτων, οι µαθητές ήρθαν σε επαφή µε το νέο 
σύστηµα διδασκαλίας σταδιακά, προκειµένου να ενταχτούν µε τον πλέον οµαλό τρόπο στο νέο 
µαθησιακό περιβάλλον. Αυτό επιτεύχθηκε µε την υλοποίηση τριών φάσεων, δηλαδή της εικονικής 
τάξης, της τηλεσυνεργασίας και της τηλεσυνεργασίας / τηλεσυνδιδασκαλίας. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 
 
Πειραµατική οµάδα 
Εικονική τάξη: Η φάση της εικονικής τάξης πραγµατοποιήθηκε δύο φορές, µια στα αρχικά 
στάδια της έρευνας και µια στο τέλος και διάρκεσε 2 διδακτικές περιόδους (80 λεπτά) σε κάθε 
περίπτωση. Στη φάση αυτή οι µαθητές των δύο τηλε-τµηµάτων κάθονταν σε οµάδες εργασίας και 
είχαν την ευκαιρία να εµπλακούν σε ελεύθερη συζήτηση / εποικοδοµητικό διάλογο µε τους 
υπόλοιπους συµµαθητές τους, που περιλάµβανε διάφορες δραστηριότητες. Ο συντονισµός της 
συζήτησης έγινε από τον ερευνητή κ. Κώστα Χαµπιαούρη µε τη βοήθεια των υπολοίπων 
δασκάλων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Σχήµα 2: Σχηµατική απεικόνιση της κατάτµησης των µαθητών στις τάξεις 
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κατά τη διάρκεια της εικονικής τάξης 
Τηλεσυνεργασία: Σε αυτή τη φάση δηµιουργήθηκε ένα ανοιχτό συνεργατικό / διερευνητικό 
µαθησιακό περιβάλλον ανάµεσα στα µέλη της κάθε οµάδας που µελετούσαν τα διάφορα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Τα µέλη της κάθε οµάδας, που αποτελείτο από µαθητές και από τα 
δύο τµήµατα, είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν µεταξύ τους εξ αποστάσεως, όποτε αυτοί 
θεωρούσαν απαραίτητο.  Συζητούσαν το θέµα τους, αντάλλαζαν απόψεις, κατέληγαν σε κοινές 
αποφάσεις και προχωρούσαν στην ολοκλήρωση της εργασίας τους. Είχαν στη διάθεσή τους ένα 
υπολογιστή όπου εργάζονταν καθώς επίσης ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, µέσω του οποίου 
αντάλλαζαν υλικό.  Κάθε σύνδεση διαρκούσε, συνήθως, µία διδακτική περίοδο (40 λεπτά). Οι 
δάσκαλοι είχαν ρόλο καθοδηγητικό, βοηθητικό, συµβουλευτικό. 
Τηλεσυνεργασία - τηλεσυνδιδασκαλία: Στα πλαίσια αυτής της φάσης, οι µαθητές / µέλη των 
οµάδων συνεργάστηκαν εξ αποστάσεως, για να παρουσιάσουν την εργασία που ετοίµασαν σε 
όλους τους συµµαθητές τους. Ο κάθε µαθητής / µέλος της οµάδας γνώριζε εκ των προτέρων τι θα 
παρουσιάσει και µε ποιο τρόπο (προσωπική παρέµβαση και/ή χρήση υπολογιστή).  Στο τέλος κάθε 
παρουσίασής τους είχαν χρόνο να απαντήσουν σε ερωτήσεις των συµµαθητών τους, 
συντονίζοντας οι ίδιοι τη συζήτηση. Οι µαθητές είχαν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για την 
οµαλή διεξαγωγή της τηλεπαρουσίασής τους. Οι δάσκαλοι λειτουργούσαν ως παρατηρητές, 
παρεµβαίνοντας µόνο όταν κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο. 
Στιγµιότυπα από δραστηριότητες των µαθητών των δύο σχολείων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οµάδα ελέγχου 
Οµαδική εργασία µε υπολογιστές: Οι µαθητές που βρίσκονταν στα δύο τµήµατα, που 
αποτελούσαν την οµάδα ελέγχου, συνεργάστηκαν µε τους συµµαθητές της τάξης τους για να 
ετοιµάσουν τις δικές τους εργασίες στους υπολογιστές. Ανάµεσα στα παιδιά της µιας και της άλλη 
τάξης δεν υπήρχε καµία επαφή. Κάθε οµάδα είχε στη διάθεσή της το χρόνο που χρειαζόταν για 
αποπεράτωση της εργασίας της στους υπολογιστές καθώς επίσης και κάθε άλλη τεχνολογική 
διευκόλυνση, όπως ακριβώς αυτήν που είχαν τα παιδιά των πειραµατικών οµάδων, εκτός του 
συστήµατος τηλεδιάσκεψης. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Με βάση τη µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και την εµπειρία από τη συµµετοχή µας σε 

επιδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πιλοτικά προγράµµατα εθνικής και διεθνούς εµβέλειας, 
που αποσκοπούσαν στην παιδαγωγική αξιοποίηση της δικτυακής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης 
από απόσταση, διαµορφώθηκε η προβληµατική του υπό µελέτη θέµατος. Ο τοµέας αυτός της 
σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας και παιδαγωγικής είναι καινοτόµος, γι’ αυτό και εγείρονται 

Οι µαθητές των δύο τάξεων συζητούν 
στα πλαίσια της  εικονικής τάξης

Οι µαθητές των δύο τάξεων 
τηλεσυνεργάζονται
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πολλά και ποικίλα ερωτήµατα σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εφαρµογών του, τις ενδεχόµενες 
αλλαγές που οι εφαρµογές αυτές προκαλούν στη φύση της διδακτικής και µαθησιακής 
διαδικασίας, την επίδρασή τους στη γνωστική, την ψυχοκοινωνική και την προσωπική ανάπτυξη 
των µαθητών, στην αλλαγή του ρόλου του δασκάλου κ.ά. 
Η συλλογή των δεδοµένων της έρευνας έχει ολοκληρωθεί και η επεξεργασία τους βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Η ανάλυση περιεχοµένου των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών και των µαθητών έχει 
ολοκληρωθεί και δείχνει ότι τα αποτελέσµατα της όλης παρέµβασης είναι πολύ θετικά, όχι µόνον 
στον τοµέα των επιδόσεων και στο ποιοτικό επίπεδο της εργασίας των µαθητών (κάτι που φάνηκε 
πολύ γρήγορα και µε µια απλή παρατήρηση της εξέλιξης των εννοιολογικών χαρτών των µαθητών 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους) αλλά και ως προς τις άλλες παραµέτρους της έρευνας, που 
αφορούν το ψυχοκοινωνικό κλίµα του νέου µαθησιακού περιβάλλοντος στην τάξη, την 
ενεργοποίηση των µαθητών µε ισχυρά εσωγενή κίνητρα για συµµετοχή και επίπονη εργασία, τη 
σταδιακά αναδυόµενη εποικοδοµητική και παραγωγική δυναµική στο πλαίσιο των οµάδων, το 
µεγάλο βαθµό ανάπτυξης θετικών στάσεων απέναντι στο συγκεκριµένο µάθηµα και στην εργασία 
µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών κ.ά. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε, µεταξύ άλλων, και ένα 
στοιχείο επαγγελµατισµού που χαρακτήρισε τη συµπεριφορά των οµάδων και των µελών τους 
κατά τη φάση της τηλεσυνδιδασκαλίας και της τηλεσυνεργασίας, αλλά και µετά από αυτές, 
γεγονός που αποδόθηκε από τους ίδιους τους µαθητές στην αίσθηση της παρουσίας των µακρινών 
τους συνεργατών (στους οποίους έπρεπε να δώσουν µια καλή εικόνα), στην επιθυµία τους η δική 
τους τάξη να συνεισφέρει στο όλο έργο όσο γίνεται περισσότερο και στη σοβαρότητα που 
απαιτούσε η θαυµαστή γι’ αυτούς διαδικασία της διασύνδεσης και επικοινωνίας τους, που την 
αντιλαµβάνονταν όχι µόνον ως κάτι ανάλογο µε τις τηλεδιασκέψεις που γίνονται στην τηλεόραση, 
αλλά ως µια πρωτόγνωρη σχολική τελετουργία. 
Η γοητεία όµως που έχει µία συνεργατική έρευνα δράσης δεν έγκειται µόνον στην επιστηµονική 

της διάσταση, αλλά και στο βίωµα των συντελεστών που εµπλέκονται σε αυτήν. Όσον αφορά την 
πλευρά των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών, αποκοµίσαµε όλοι την αίσθηση και διαµορφώσαµε 
την άποψη ότι κάτω από ευνοϊκές προϋποθέσεις ενός παιδαγωγικού σχεδιασµού, η ανάπτυξη 
τέτοιου είδους καινοτοµιών, όπως αυτές που επιχειρήθηκαν στο πλαίσιο των προαναφερθέντων 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δείχνει ότι πράγµατι κάτι µπορεί να αλλάζει στην κουλτούρα της 
µάθησης του σηµερινού σχολείου, που χρειάζεται να µεταβεί σταδιακά από το µοντέλο της 
βιοµηχανικής εποχής σε ένα µοντέλο της ανοιχτής, µετασχηµατιστικής και οικολογικής 
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της µεταµοντέρνας περιόδου της λεγόµενης κοινωνίας της γνώσης, της 
κοινωνίας των πολιτών, της οικουµενικότητας και της οικολογικής αρµονίας.               
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