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Περίληψη
Οι νέες τεχνολογίες µπορούν να αποτελέσουν µέσο ενθάρρυνσης νέου τύπου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, µέσα από τη δηµιουργία ανοιχτών µοντέλων µάθησης, που δίνουν έµφαση στη «διαδικασία» της µάθησης. Η ∆ιερεύνηση εφαρµόστηκε σε µικρό αριθµό σχολείων αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες ως νοητικά
εργαλεία στα χέρια των µαθητών, προωθώντας τη διερευνητική και συνεργατική
µάθηση. Η εργασία µελετά τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται η «∆ιερεύνηση»
σε ένα σχολείο εφαρµογής, όπως και τον τρόπο µε τον οποίο την αντιλαµβάνονται ο εµπνευστής της, οι σχεδιαστές δραστηριοτήτων και οι εκπαιδευτικοί, όσον
αφορά στους στόχους που προωθεί, τη θέση της στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα, αλλά και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενθαρρύνει σε συνθήκες
τάξης.
Λέξεις Κλειδιά
νέες τεχνολογίες, καινοτοµία, ένταξη στη σχολική µονάδα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι νέες τεχνολογίες µπορούν να αποτελέσουν µέσο ενθάρρυνσης καινοτόµων
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, µέσα από τη δηµιουργία ανοιχτών µοντέλων
µάθησης, δίνοντας έµφαση όχι στο «προϊόν» αλλά στη «διαδικασία» της µάθησης. Τέτοιου τύπου δραστηριότητες στοχεύουν στην καλλιέργεια παραγωγικών δεξιοτήτων, όπως για παράδειγµα η επίλυση προβλήµατος, προσφέροντας στο µαθητή µεγαλύτερη αυτονοµία και έλεγχο στη διαδικασία µάθησης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός αναλαµβάνει το ρόλο του υποστηρικτή των διερευνήσεων των µαθητών (Pelgrum, Anderson, Polydorides 1996;
Hawkridge 1996, Papert 1980).
Μια τέτοια δραστηριότητα είναι η δραστηριότητα της ∆ιερεύνησης, η
οποία δηµιουργήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του ’80, και εφαρµόστηκε σε µικρό αριθµό σχολείων σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακή οµάδα. Η ∆ιερεύνηση
έχει στόχο την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών σε µια διερεύνηση. Έχει τη
µορφή project, διαρκεί µερικές εβδοµάδες, στο τέλος του οποίου, οι µαθητές
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παρουσιάζουν και συζητούν στην τάξη τις εργασίες τους, υποστηρίζοντας τις
επιλογές τους, τις αποφάσεις που έλαβαν, τα συµπεράσµατά τους. Οι δραστηριότητες δεν έχουν σαφή αντιστοίχηση µε συγκεκριµένες διδακτικές ενότητες
του αναλυτικού προγράµµατος, ενώ οι µαθητές δε βαθµολογούνται.
Ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού, αλλά γίνεται σε επίπεδο σχολικής µονάδας, από την Πανεπιστηµιακή Οµάδα σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς, η οποία και παρακολουθεί την ένταξη της «∆ιερεύνησης» στο σχολείο. Η ∆ιερεύνηση σε κάθε τάξη
του σχολείου εφαρµόζεται στο πλαίσιο δύο µαθηµάτων, της πληροφορικής και
ενός άλλου µαθήµατος στο οποίο εστιάζει η δραστηριότητα της διερεύνησης.
Για παράδειγµα µια διερεύνηση µαθηµατικών εφαρµόζεται στο πλαίσιο διδακτικών ωρών του µαθήµατος των µαθηµατικών και σε διδακτικές ώρες του
µαθήµατος της Πληροφορικής, από τους αντίστοιχους καθηγητές. Οι µαθητές
εργάζονται σε οµάδες, προσεγγίζοντας ένα κεντρικό θέµα, υποθέτουν, πειραµατίζονται, και καταλήγουν στη σύνταξη εργασίας που περιλαµβάνει όχι µόνο
το αποτέλεσµα της εργασίας τους, αλλά και τη διαδικασία που ακολούθησαν,
και τον τρόπο µε τον οποίο συνεργάστηκαν.
Ωστόσο, η ένταξη καινοτόµων δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίες ενθαρρύνουν αλλαγές στους ρόλους του εκπαιδευτικού και
µαθητή, είναι πολύπλοκη διαδικασία. Οι αντιλήψεις του εκπαιδευτικού για το
µάθηµά του αλλά και για το ρόλο των νέων τεχνολογιών, καθώς και το περιβάλλον του σχολείου διαµορφώνει και τον τρόπο αξιοποίησής τους τελικά
στην τάξη. Συχνά µάλιστα κατά την εφαρµογή καινοτόµων δραστηριοτήτων
στην τάξη παρατηρείται ο µετασχηµατισµός των αρχικών στόχων, έτσι ώστε
αυτές τελικά προσαρµόζονται στις υπάρχουσες παραδοσιακές πρακτικές
(Hoyles, Noss & Sutherland 1991, Hoyles 1993, Βαβουράκη 2005).
Η παρούσα εργασία µελετά τη διαδικασία ένταξης και εφαρµογής µιας τέτοιας καινοτόµου δραστηριότητας, της ∆ιερεύνησης, εστιάζοντας στη διαδροµή της. Συγκεκριµένα µελετά τους στόχους και την εφαρµογή της δραστηριότητας όπως αυτή σχεδιάστηκε, και τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται στην
τάξη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στόχοι και η µεθοδολογία της έρευνας,
τα αποτελέσµατα σχετικά µε το πώς αντιλαµβάνονται οι σχεδιαστές και οι
εκπαιδευτικοί τη ∆ιερεύνηση και
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
O στόχος της παρούσας εργασίας είναι να µελετήσει τη δραστηριότητα της
«∆ιερεύνησης» από το σχεδιασµό µέχρι και την εφαρµογή της στην τάξη,
όσον αφορά στους στόχους που εξυπηρετούνται από τη δραστηριότητα, τις
παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενθαρρύνει, και τους ρόλους που καλούνται
να αναλάβουν εκπαιδευτικοί και µαθητές. Πρώτον, µελετά τον τρόπο µε τον
οποίο αντιλαµβάνονται τη «∆ιερεύνηση», ο δηµιουργός της, οι σχεδιαστές
δραστηριοτήτων, ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί που την εφαρµόζουν.
∆εύτερον, µελετά τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται η ∆ιερεύνηση σε ένα
σχολείο εφαρµογής, όσον αφορά στους στόχους που προωθεί αλλά και τις
παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενθαρρύνει σε συνθήκες τάξης.
Η συγκεκριµένη έρευνα αποτελεί µια µελέτη περίπτωσης, εφόσον µελετήθηκε το µάθηµα της «∆ιερεύνησης», όπως αυτό έλαβε χώρα σε συγκεκριµένο
σχολείο και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το τρίτο τρίµηνο του σχολι-
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κού έτους 2004-2005. Για τη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τη «∆ιερεύνηση» ο εµπνευστής της, οι σχεδιαστές και οι εκπαιδευτικοί,
πραγµατοποιήθηκαν ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε βάση τους κεντρικούς
άξονες-θέµατα που αφορούσαν: τις απόψεις των συµµετεχόντων για τους
στόχους του µαθήµατος, τη θέση του στο σχολικό και αναλυτικό πρόγραµµα,
τους ρόλους εκπαιδευτικού και µαθητή, και την αξιολόγηση του µαθήµατος.
Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά έντεκα συνεντεύξεις: µε τον εµπνευστή της
«∆ιερεύνησης», δύο σχεδιαστές δραστηριοτήτων, το διευθυντή του σχολείου
και από επτά εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ∆ιερεύνησης.
Για τη µελέτη του τρόπου εφαρµογής της «∆ιερεύνησης» στην τάξη, παρακολουθήθηκαν είκοσι ώρες «∆ιερεύνησης», που πραγµατοποιήθηκαν από
οχτώ εκπαιδευτικούς (δύο της πληροφορικής και έξι καθηγητές των αντικειµένων που αφορούσαν οι δραστηριότητες), στις τρεις τάξεις του γυµνασίου
(Μαθηµατικά α΄ γυµνασίου, Φυσική και Γεωγραφία β΄ γυµνασίου, Ιστορία
γ΄ γυµνασίου). Το µάθηµα στο συγκεκριµένο σχολείο εφαρµοζόταν από τον
καθηγητή που δίδασκε το εκάστοτε γνωστικό αντικείµενο από κοινού µε
τον καθηγητή πληροφορικής. Καθώς οι ίδιοι καθηγητές εφάρµοζαν την ίδια
δραστηριότητα σε περισσότερα του ενός τµήµατα, δεν κρίθηκε σκόπιµο να
παρακολουθήσουµε τον ίδιο εκπαιδευτικό στην ίδια «∆ιερεύνηση» σε όλα τα
τµήµατα όπου αυτή εφαρµοζόταν. Για την καταγραφή των δεδοµένων δηµιουργήθηκε φύλλο παρακολούθησης. Χρησιµοποιήθηκε χρονική δειγµατοληψία, δηλαδή, η διδακτική ώρα είχε χωριστεί σε βραχέα µέρη δέκα λεπτών. Τα
στοιχεία που κάλυπτε το φύλλο παρακολούθησης αφορούσαν στην οργάνωση
του µαθήµατος, στην αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών ή
οµάδων µαθητών, καθώς και αυτών µεταξύ τους, και, τέλος, τα εργαλεία που
χρησιµοποιούνταν για τις δραστηριότητες. Το φύλλο παρακολούθησης που
χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα διαµορφώθηκε σε τελική µορφή µετά από πιλοτική παρακολούθηση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι απόψεις των συµµετεχόντων στη ∆ιερεύνηση
Όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις, υπήρχε µεταξύ σχεδιαστών και εκπαιδευτικών κοινή αντίληψη όσον αφορά στους γενικούς στόχους της ∆ιερεύνησης,
καθώς και τους ρόλους που αναδύονται για τον εκπαιδευτικό και το µαθητή.
Όλοι υποστήριξαν ότι ο στόχος του µαθήµατος είναι να φτάσουν οι µαθητές
στην ανακάλυψη της γνώσης, µέσα από την ενασχόλησή τους µε το κεντρικό
θέµα-πρόβληµα. Επίσης υποστήριξαν ότι ο εκπαιδευτικός γίνεται συνερευνητής και βοηθός των αναζητήσεων των µαθητών, χωρίς όµως να επεµβαίνει δίνοντας έτοιµες απαντήσεις. Ο µαθητής, από την άλλη, καλείται να δοκιµάσει
τις δικές του λύσεις, να πάρει αποφάσεις να τις αιτιολογήσει και να τις παρουσιάσει στην τάξη, οικοδοµώντας ο ίδιος τη γνώση.
Ωστόσο, σχεδιαστές και εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται διαφορετικά τη
θέση του µαθήµατος στο αναλυτικό και σχολικό πρόγραµµα. Ο εµπνευστής
και οι σχεδιαστές των δραστηριοτήτων πιστεύουν ότι δεν είναι απαραίτητο
οι δραστηριότητες να συνδέονται µε συγκεκριµένες διδακτικές ενότητες του
αναλυτικού προγράµµατος, εφόσον µεγαλύτερη σηµασία έχει η διαδικασία
της µάθησης. Οι καθηγητές ωστόσο του σχολείου δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στο γνωστικό αποτέλεσµα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν αντιλαµ-
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βάνονται τη «∆ιερεύνηση» ως µια χρήσιµη δραστηριότητα στο πλαίσιο όµως
πάντα κάποιου συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου. Η σύνδεσή της µε
την ύλη και τα γνωστικά αντικείµενα της κάθε τάξης καθώς και η καθοδήγηση
των µαθητών προς ένα συγκεκριµένο γνωστικό αποτέλεσµα, θεωρείτο απαραίτητη. Οι εκπαιδευτικοί δε φάνηκε ότι ήταν είναι πρόθυµοι να αφιερώσουν
χρόνο από αυτόν που τους δίνεται στα πλαίσια του αναλυτικού και ωρολογίου
προγράµµατος σε µια δραστηριότητα που δεν έχει άµεση σχέση µε αυτό που
διδάσκουν. Όπως υποστήριξαν, ο ελάχιστος χρόνος που τους προσφέρεται για
την κάλυψη της ύλης, δεν αφήνει περιθώρια για ελεύθερες διερευνήσεις των
µαθητών.
∆ιαφορετικές απόψεις είχαν ο εµπνευστής, οι σχεδιαστές και οι εκπαιδευτικοί για την αξιολόγηση της ∆ιερεύνησης. Ο εµπνευστής εστιάζει στην αξιολόγηση της διαδικασίας που ακολούθησαν οι µαθητές για τη διαµόρφωση της
εργασίας τους. Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι το µάθηµα πρέπει
να αξιολογείται από τους καθηγητές πληροφορικής και όχι από τους ίδιους.
Η άποψή τους αυτή συµφωνεί και µε το ότι, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω,
πιστεύουν ότι η ∆ιερεύνηση δε συνδέεται στενά µε το αντικείµενο το οποίο
διδάσκουν στο σχολείο. Οι απόψεις των σχεδιαστών είναι ενδιαφέρον ότι διαφοροποιούνταν ανάλογα µε το πόσο κοντά στη σχολική ζωή ήταν. Για παράδειγµα, η σχεδιάστρια δραστηριότητας, η οποία ανήκε στην πανεπιστηµιακή
οµάδα, είχε απόψεις οι οποίες συνέκλιναν περισσότερο µε αυτές του εµπνευστή της «∆ιερεύνησης», ενώ η σχεδιάστρια που εργαζόταν και ως εκπαιδευτικός στο σχολείο, είχε απόψεις οι οποίες συνέκλιναν µε αυτές των συναδέλφων
της. ∆ηλαδή, αν και θεωρούσε πολύ σηµαντική την αυτενέργεια των µαθητών,
έδινε εξίσου µεγάλη προσοχή στο Αναλυτικό Πρόγραµµα και την κάλυψη της
ύλης, καθώς και στο πώς οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν να δράσουν καλύτερα µέσα στα πλαίσια της δραστηριότητας, χωρίς να τους προκαλείται η εντύπωση ότι κάνουν κάτι ανούσιο για τους ίδιους και τους µαθητές. Το γνωστικό
αποτέλεσµα φάνηκε να παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο.
Αν και ένας από τους βασικούς στόχους της πανεπιστηµιακής οµάδας ήταν
η εµπλοκή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων και η δηµιουργία σχολικών κοινοτήτων µέσα από την επικοινωνία µαθητών και καθηγητών από διαφορετικές τάξεις και δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί δε συµµερίζονται την άποψη αυτή. Όπως υποστήριξαν οι εκπαιδευτικοί, συνήθως,
ασχολούνταν αποκλειστικά µε τη δραστηριότητα που οι ίδιοι δίδασκαν και
σπάνια συζητούσαν σχετικά µε τα αποτελέσµατα και την πορεία των πραγµάτων έξω από το πλαίσιο των καθορισµένων συναντήσεων συντονισµού.
Στις συναντήσεις αυτές των εκπαιδευτικών, αναφερόταν κυρίως η ύλη που θα
έπρεπε να διδαχθεί, χωρίς να υπάρχει ένας περαιτέρω και ουσιαστικός προβληµατισµός σχετικά µε τα τεκταινόµενα στην τάξη. Όπως υποστήριξαν οι εκπαιδευτικοί, δεν είχαν την απαιτούµενη ανατροφοδότηση από την πανεπιστηµιακή οµάδα, σπάνια µοιράζονταν τις ιδέες τους µε αυτήν και θεωρούσαν ότι
δεν ήταν έτοιµοι να επέµβουν στο λογισµικό, προκειµένου να σχεδιάσουν µια
δραστηριότητα, ούτε καν µε τη βοήθεια των καθηγητών πληροφορικής. Όπως
υποστήριξαν, σπάνια ασχολούνταν µε το λογισµικό εκτός σχολείου, λόγω του
λίγου ελεύθερου χρόνου που διαθέτουν. Έτσι, οι περισσότεροι «µάθαιναν» τη
δραστηριότητα σε κάποιες ώρες που βρίσκονταν σχολείο και είχαν κενό. ∆εν
επιθυµούσαν τόσο να «παίξουν» οι ίδιοι µε το λογισµικό, όσο να το µάθουν
προκειµένου να είναι έτοιµοι να εφαρµόσουν τη δραστηριότητα στην τάξη,
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απορίες των µαθητών. Η πλήρης
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ετοιµότητα απέναντι στην τάξη, είναι κάτι που πάντα απασχολούσε έντονα
τους καθηγητές, γι’ αυτό και φαίνεται να αντιλαµβάνονται το λογισµικό ως
επιπλέον ύλη την οποία καλούνται να διδάξουν.
Τέλος, ένας βασικός στόχος της σχεδιαστικής οµάδας, ήταν ο εκπαιδευτικός να προάγει το νέο ρόλο του µαθητή, µέσα από το δικό του ρόλο. Σύµφωνα
µε τους σχεδιαστές, ο µαθητής θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερος να δράσει, να
δοκιµάσει, να αποτύχει και να διορθώσει, να επικοινωνήσει, να αντιπαρατεθεί
και να προτείνει. Οι σχεδιαστές απέβλεπαν πολύ στον παιγνιώδη και χαλαρό τρόπο µαθήµατος. Οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, υποστήριξαν ότι «είχαν όλη
την καλή διάθεση» να αφήσουν ελεύθερους τους µαθητές τους να συζητήσουν
και υποστήριζαν ότι είναι ο καλύτερος για να µάθουν τα παιδιά, παράλληλα
υποστήριξαν ότι ο χρόνος δεν επαρκούσε για να δράσουν οι µαθητές εντελώς
ελεύθερα και µε βάση τις αρχές της «∆ιερεύνησης» και δεν ήθελαν να γίνεται
φασαρία στην τάξη. Ενδιαφέρον ωστόσο ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η εργασία µαθητών σε οµάδες και η µέθοδος project δεν αποτελούσαν
καινούρια στοιχεία στην εκπαιδευτική πράξη του σχολείου.
Τέλος, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, όπως υποστήριξαν στις συνεντεύξεις, αν και πρόθυµοι να εφαρµόσουν το µάθηµα της ∆ιερεύνησης, διακατέχονταν από ανασφάλεια ως προς το µέσο διδασκαλίας. Η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών (οι πέντε από τους επτά), θεωρούσαν το εργαστήριο των υπολογιστών ως το χώρο εργασίας των καθηγητών πληροφορικής αποκλειστικά
και αισθάνονταν αµήχανοι µπροστά στα υπολογιστικά εργαλεία. Ο φόβος
της αποτυχίας, καθώς και της καταστροφής του λογισµικού ή του υπολογιστή
ήταν εµφανής από τα όσα ανέφεραν στις συνεντεύξεις. Συγκεκριµένα υποστήριξαν ότι δεν είχαν χρόνο να µάθουν άριστα το χειρισµό του λογισµικού,
ότι τα µηχανήµατα ήταν ακριβά και δεν έπρεπε να πάθουν κάτι. Όπως φάνηκε από την εµπειρία των εκπαιδευτικών µε τη ∆ιερεύνηση, η ανασφάλεια
αυτή ήταν µικρότερη, όσο µεγαλύτερη ήταν η εµπειρία του εκπαιδευτικού µε
τη «∆ιερεύνηση».
Η εφαρµογή των ∆ραστηριοτήτων
Όπως φάνηκε από τα φύλλα παρακολούθησης, στο µεγαλύτερο µέρος της,
η διδακτική ώρα ήταν αφιερωµένη στην οµαδική εργασία των µαθητών, οι
οποίοι εργάζονταν σε δραστηριότητες οι οποίες ήταν κοινές για όλη την τάξη.
Μόνο τα πέντε πρώτα λεπτά αφορούσαν σε µια εισαγωγή του καθηγητή σε
ολόκληρη την τάξη, και τα πέντε τελευταία στην αποθήκευση των εργασιών
των µαθητών και το κλείσιµο των υπολογιστών. Καθώς η εργασία σε ζευγάρια
ήταν υποχρεωτική, ατοµική εργασία παρατηρήθηκε µόνο στις περιπτώσεις
που απουσίαζε το ένα από τα δύο µέλη της οµάδας.
Οι εκπαιδευτικοί απευθύνονταν σε ολόκληρη την τάξη κυρίως στην αρχή
και στο τέλος της ώρας της ∆ιερεύνησης, όπου συνέδεαν τα τελευταίο µάθηµα
µε το παρόν και έδιναν πληροφορίες για τη δραστηριότητα της ηµέρας. Οι
εκπαιδευτικοί απευθύνονταν σε όλη την τάξη επίσης όταν υπήρχε ανάγκη για
κάποια διευκρίνιση ή σχόλιο που ο εκπαιδευτικός έκρινε ότι αφορούσε όλες
τις οµάδες. Στις περιπτώσεις αυτές, διακοπτόταν το µάθηµα προκειµένου να
συζητηθεί το θέµα που είχε προκύψει. Οι εκπαιδευτικοί απευθύνονταν σε όλη
την τάξη επίσης όταν κάποια οµάδα έκανε ένα βήµα που ο εκπαιδευτικός θεωρούσε σηµαντικό να ενηµερωθεί ή ακόµη και να προβληµατιστεί ολόκληρη
η τάξη. Την υπόλοιπη ώρα οι εκπαιδευτικοί περιφέρονταν στις διαφορετικές
οµάδες µαθητών και βοηθούσαν όπου οι τελευταίοι ζητούσαν, αναλαµβάνο-

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

339

ντας το ρόλο του βοηθού και παραµένοντας στο παρασκήνιο αφήνοντας τους
µαθητές να δράσουν. Ακόµη και µια µικρή µειοψηφία εκπαιδευτικών, οι οποίοι
δεν ξέφευγαν τελείως από τα παραδοσιακά πρότυπα του δασκάλου, κινούνταν
πολύ πιο ελεύθερα σε σχέση µε αυτά, ήταν πιο ανοιχτοί και άφηναν µεγαλύτερα περιθώρια πρωτοβουλιών στους µαθητές τους. Είναι ενδιαφέρον, ότι µόνο
δύο εκπαιδευτικοί αφιέρωναν ώρα για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων
των οµάδων, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε την άποψη των σχεδιαστών για
το ότι η παρουσίαση είναι βασική διαδικασία έκφρασης και αιτιολόγησης των
µαθητών και σηµαντικότατο στοιχείο για να θεωρηθεί ολοκληρωµένη µια διερεύνηση. Στα περισσότερα µαθήµατα που παρακολουθήθηκαν, γινόταν µια
στοιχειώδης και βιαστική παρουσίαση την ώρα της πληροφορικής. Αυτό θα
µπορούσε να σηµαίνει ότι αφενός ο χρόνος δεν επαρκούσε, και αφετέρου ότι
δε θεωρείτο τόσο σηµαντική η διαδικασία της παρουσίασης από τους εκπαιδευτικούς.
Οι µαθητές απευθύνονταν κατά το πλείστον στον εκπαιδευτικό και στις
άλλες οµάδες ως οµάδα και σπανιότατα µεµονωµένα ως µαθητής προς µαθητή ή µαθητής προς οµάδα. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί δεν επέτρεπαν το διάλογο µεταξύ µαθητών που δεν ανήκαν στην ίδια οµάδα, κάτι που µπορεί να
ερµηνευθεί κι από το γεγονός ότι ένας από τους µεγαλύτερους φόβους τους,
όπως ανέφεραν στις συνεντεύξεις, είναι να µη θεωρήσουν οι µαθητές τη «∆ιερεύνηση» παιχνίδι. Από την άλλη, οι µαθητές έβρισκαν αυτόν τον τύπο µαθήµατος πολύ πιο ενδιαφέροντα και ήταν έτοιµοι να αναλάβουν περισσότερες
πρωτοβουλίες σχετικά µε το µάθηµα. Κατέχονταν από ερευνητική διάθεση και
δοκίµαζαν καινούργιες ιδέες, πάντα µέσα στα όρια που τους επέτρεπε κάθε
φορά ο εκάστοτε εκπαιδευτικός. Σπάνιες ήταν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες
οι µαθητές προσπαθούσαν να εκµεταλλευτούν την κατάσταση για να γλιτώσουν µάθηµα ή να παίξουν και συχνά ήταν οι ίδιοι οι συµµαθητές τους που
τους επανέφεραν στην τάξη.
Οι µαθητές χρησιµοποιούσαν το λογισµικό που είχε δοθεί από την σχεδιαστική οµάδα για τη δραστηριότητα και σε κάποιες περιπτώσεις το ∆ιαδίκτυο.
Το εκάστοτε εργαλείο χρησιµοποιούσαν οι µαθητές, µα έπειτα από υπόδειξη
του εκπαιδευτικού.
Τέλος, όπως φάνηκε στις παρακολουθήσεις στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί εκδήλωναν ανασφάλεια ως προς τα µέσα και το λογισµικό. Κάθε φορά που παρουσιαζόταν πρόβληµα στην εκπόνηση της δραστηριότητας, απευθύνονταν
στην υπεύθυνη εργαστηρίου, αποφεύγοντας να δοκιµάσουν να ξεπεράσουν
µόνοι µε τους µαθητές τους το πρόβληµα. Επίσης, δεν εµπιστεύονταν τους µαθητές τους όσον αφορά στην ασφάλεια των υπολογιστών, γι’ αυτό και η αποθήκευση των στοιχείων και το κλείσιµο των µηχανηµάτων γινόταν βήµα-βήµα
και µε σαφή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Η πανεπιστηµιακή οµάδα, αξίζει
να σηµειωθεί, θεωρούσε ότι ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί τόσο
µε το λογισµικό, ώστε να µη φοβάται την εµπλοκή και την παρέµβαση.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το µάθηµα της ∆ιερεύνησης είναι ένα τύπος µαθήµατος που ενθαρρύνει νέες
πρακτικές, νέους ρόλους για τον εκπαιδευτικό και το µαθητή. Μπορεί να υποστηρίξει την κατανόηση γνωστικών εννοιών υποστηρίζοντας παράλληλα την
καλλιέργεια ευρύτερων δεξιοτήτων των µαθητών, όπως διαπροσωπικές και
κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και τη δεξιότητα «µαθαίνω πώς να µαθαίνω»,
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δεξιότητες που αποτελούν πλέον στόχους της εκπαίδευσης στις χώρες-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (European Commission 2004).
Φαίνεται ότι η µεγάλη χρονική διάρκεια της εφαρµογής της ∆ιερεύνησης
στο σχολείο, (πάνω από µια δεκαετία), επέτρεψε κατ’ αρχήν τη δηµιουργία
κοινών νοηµάτων µεταξύ του εµπνευστή του µαθήµατος, σχεδιαστών και εκπαιδευτικών. Ο εµπνευστής της ∆ιερεύνησης, οι σχεδιαστές των δραστηριοτήτων, καθώς και οι εκπαιδευτικοί, έχουν αναπτύξει κοινούς κώδικες επικοινωνίας τουλάχιστον όσον αφορά στους στόχους του µαθήµατος. Όλοι υποστήριξαν ότι η ∆ιερεύνηση ενθαρρύνει τη διερευνητική, συνεργατική µάθηση
στο πλαίσιο διαθεµατικών δραστηριοτήτων των µαθητών.
Παράλληλα, η υποστήριξη του µαθήµατος σε επίπεδο σχολικής µονάδας
φαίνεται ότι ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη διάχυση της εφαρµογής
του στη σχολική µονάδα. Ο συντονισµός του µαθήµατος της ∆ιερεύνησης σε
επίπεδο σχολικής µονάδας, επέτρεψε την καθιέρωσή και την οργάνωσή του
στο σχολικό πρόγραµµα.
Όσον αφορά στο ρόλο του εκπαιδευτικού, όπως φάνηκε από τις παρακολουθήσεις των διδασκαλιών, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είχε ξεφύγει
από την παραδοσιακή µετωπική διδασκαλία, κάτι που ενθαρρυνόταν και από
την συλλογική απόφαση σε επίπεδο σχολικής µονάδας για οµαδική εργασία
των µαθητών. Οι πλειονότητα των εκπαιδευτικών αναλάµβαναν το ρόλο του
υποστηρικτή των διερευνήσεων των µαθητών, αφήνοντάς τους να συνεργαστούν µε τους συµµαθητές τους στην οµάδα τους, να προσεγγίσουν µε το δικό
τους τρόπο η κάθε οµάδα το θέµα στο οποίο εργάζονταν, παρουσιάζοντας στο
τέλος διαφορετικό αποτέλεσµα.
Η µεγάλη χρονική διάρκεια της εφαρµογής της ∆ιερεύνησης στο σχολείο
ωστόσο, δεν κατάφερε να εδραιώσει τη θέση του µαθήµατος ως οργανικό µέρος των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων στη συνείδηση των εκπαιδευτικών. Το παράδοξο ήταν ότι ενώ όλοι οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η ∆ιερεύνηση έχει µεγάλη αξία για τη µάθηση, θεωρούσαν ότι τους αφαιρούσε
πολύτιµο χρόνο από αυτόν που είχαν στη διάθεσή τους από το ωρολόγιο πρόγραµµα. Θέτοντας ως προτεραιότητά τους την κάλυψη της ύλης του γνωστικού αντικειµένου τους, θεωρούσαν ότι ελεύθερες διερευνήσεις των µαθητών
στερούσαν πολύτιµο χρόνο από αυτόν που τους δινόταν για τη διδασκαλία
του γνωστικού αντικειµένου. Οι εκπαιδευτικοί, παρ’ ότι πίστευαν στην αξία
της ∆ιερεύνησης, παράλληλα υποστήριξαν ότι αυτό έχει θέση στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειµένου µόνο αν αυτό συνδέεται σαφώς µε το
αναλυτικό πρόγραµµα και οδηγεί τους µαθητές σε συγκεκριµένο γνωστικό
αποτέλεσµα σχετικό µε το γνωστικό τους αντικείµενο.
Είναι γεγονός, ότι τέτοιου είδους ανοιχτές δραστηριότητες δύσκολα εντάσσονται σε ένα αναλυτικό πρόγραµµα που κατακερµατίζει τη διδασκαλία των
γνωστικών αντικειµένων και εστιάζει στην υλοποίηση γνωστικών στόχων οι
οποίοι µάλιστα προωθούνται σε συγκεκριµένες διδακτικές ώρες. Ωστόσο, τα
νέα διαθεµατικά και αναλυτικά προγράµµατα σπουδών (ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2000), προβλέπουν την εκπόνηση διαθεµατικών σχεδίων εργασίας τα οποία µπορούν να καταλαµβάνουν το ένα δέκατο του συνολικού
χρόνου από αυτό που διατίθεται για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων. Προτείνονται µάλιστα και θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες γύρω από
τις οποίες µπορούν να αναπτυχθούν τέτοιου τύπου σχέδια εργασίας. Επίσης,
ο θεσµός της Ευέλικτης Ζώνης, ενθαρρύνει την ανάπτυξη διαθεµατικών σχε-

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

341

δίων εργασίας οι οποίες δεν συνδέονται απαραίτητα µε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. Τέτοιου τύπου ανοιχτές δραστηριότητες µε την αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών θα µπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο των διαθεµατικών αυτών σχεδίων εργασίας. ∆εν υποστηρίζεται βεβαίως ότι το πλαίσιο
των σχεδίων εργασίας θα εξασφάλιζε αυτόµατα και την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών ως νοητικά εργαλεία στα χέρια των µαθητών. Μπορεί να προσφέρει ωστόσο ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν
να αποδεσµευτούν κατ’ αρχήν από την κάλυψη της διδακτέας ύλης, να πειραµατιστούν, να αναστοχαστούν την πρακτική τους και να αναµορφώσουν την
καθηµερινή τους πρακτική.
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