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Περίληψη 
Οι τεκµηριωµένες εξηγήσεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο της µάθησης στις 
Φυσικές Επιστήµες. Παρ’ όλη τη σηµαντικότητα του θέµατος, οι µέχρι τώρα έρευ-
νες εισηγούνται πως οι µαθητές του δηµοτικού και γυµνασίου αντιµετωπίζουν 
διάφορα προβλήµατα κατά τις διαδικασίες λύσης σύνθετων επιστηµονικών προ-
βληµάτων, τα οποία είναι αναστοχαστικής φύσεως. Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει 
τα αποτελέσµατα ενός προγράµµατος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, στο 
πλαίσιο του οποίου έχουµε αναπτύξει µια διαδικτυακή πλατφόρµα µάθησης µε 
δυνατότητες ενσωµάτωσης αναστοχαστικής υποστήριξης της µαθησιακής διαδι-
κασίας. Το ερευνητικό µέρος εξετάζει τη διερεύνηση των µηχανισµών υποστήρι-
ξης των µαθητών κατά τη δηµιουργία τεκµηριωµένων επιστηµονικών εξηγήσεων. 
Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε την άνοιξη του 2006 µε 53 µαθητές έκτης δηµοτι-
κού, στο πλαίσιο µιας σύνθετης διερεύνησης οικολογίας. Στην εισήγηση αυτή πα-
ρουσιάζουµε τις σχεδιαστικές αρχές της διαδικτυακής πλατφόρµας καθώς και τα 
αποτελέσµατα της προκαταρκτικής ανάλυσης των δεδοµένων σε σχέση µε την 
παραγωγή τεκµηριωµένων εξηγήσεων.

Λέξεις Κλειδιά
Τεκµηριωµένες επιστηµονικές εξηγήσεις, διδασκαλία των φυσικών επιστηµών, ανα-
στοχαστική υποστήριξη, διαδικτυακά µαθησιακά περιβάλλοντα, διερώτηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
«Άγνωστη αιτία θερίζει τα Φλαµίγκο στην Αλυκή! Ανησυχητικές δια-
στάσεις προσλαµβάνει η αύξηση του αριθµού θανάτων των Φλαµίγκο 
στην Αλυκή Λάρνακας. Άλλα τέσσερα Φλαµίγκο εντοπίστηκαν προχθές 
νεκρά στις όχθες της Αλυκής, ενώ οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν κατάφεραν 
ακόµη να εντοπίσουν τα ακριβή αίτια θανάτωσής τους » [Εφηµερίδα «Η 
Σηµερινή», 24/4/2004.]

Το πιο πάνω απόσπασµα είναι ενδεικτικό της συζήτησης που έγινε από τα 
µέσα µαζικής επικοινωνίας στην Κύπρο κατά τα έτη 2003-2004 µε θέµα την 
εξήγηση του ξαφνικού θανάτου πολλών Φλαµίγκο. Αρκετές χιλιάδες Φλαµί-
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γκο διαχειµάζουν στην Κύπρο κάθε χρόνο και εντυπωσιάζουν το κοινό µε την 
οµορφιά και χάρη τους. Λόγω της αµεσότητάς του, το πρόβληµα του θανάτου 
των Φλαµίγκο συγκίνησε µικρούς και µεγάλους και προκάλεσε µεγάλη περι-
βαλλοντική κινητοποίηση για λύση του προβλήµατος. Ταυτόχρονα ακούστη-
καν πολλές διιστάµενες απόψεις από τους εµπλεκόµενους παράγοντες για τα 
αίτια του προβλήµατος και συζητήθηκε ευρέως η επιστηµονική εξήγηση που 
δόθηκε από το αρµόδιο κυβερνητικό τµήµα, συµπεριλαµβανοµένου και αµφι-
σβητήσεων. Χρησιµοποιώντας ως βάση το αυθεντικό αυτό πρόβληµα, φτιάξα-
µε µια σύνθετη διαδικτυακή διερεύνηση στην οποία µαθητές έκτης δηµοτικού 
κλήθηκαν να πάρουν το ρόλο των επιστηµόνων και να επιχειρηµατολογήσουν 
µε τεκµήρια ως προς το τι σκότωσε τα Φλαµίγκο. Ταυτόχρονα, λαµβάνοντας 
υπόψη τα διάφορα προβλήµατα που αναφέρει η βιβλιογραφία ότι αντιµετωπί-
ζουν συχνά οι µαθητές κατά τη λύση προβλήµατος σε σύνθετα περιβάλλοντα 
µάθησης, ενσωµατώσαµε διάφορες τεχνολογικές υποστηρίξεις στη διαδικτυ-
ακή διερεύνηση για να βοηθήσουµε τους µαθητές να καλλιεργήσουν ανώτε-
ρες νοητικές δεξιότητες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουµε µία σύντοµη 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο θέµα της µάθησης µε διερώτηση, το συλ-
λογιστικό του σχεδιασµού της διαδικτυακής πλατφόρµας και τους τρόπους µε 
τους οποίους το µαθησιακό περιβάλλον υποστηρίζει την ανάπτυξη εξηγήσεων 
και την κοινοποίηση της βάσης τεκµηρίωσης των εξηγήσεων από µαθητές του 
δηµοτικού σχολείου. Παρουσιάζουµε επίσης προκαταρκτικά αποτελέσµατα 
από την ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων.

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ∆ΙΕΡΩΤΗΣΗ
Η µάθηση µε διερώτηση αποτελεί τη βάση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 
που επιχειρείται στο διεθνή εκπαιδευτικό χώρο (NRC, 1996), συµπεριλαµβα-
νοµένου και του ελληνικού. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί το µοντέλο εργασί-
ας των επιστηµόνων, βάσει του οποίου οι µαθητές καλούνται να λύσουν προ-
βλήµατα τα οποία να έχουν προσωπική σηµασία για αυτούς και στο πλαίσιο 
αυτό να σχεδιάσουν πειράµατα, να εξετάσουν και να ερµηνεύσουν δεδοµένα, 
να δηµιουργήσουν και να επικοινωνήσουν τεκµηριωµένες εξηγήσεις. Η µάθη-
ση µε διερώτηση βασίζεται στην ιδέα της οικοδόµησης της γνώσης, κατά την 
οποία η γνώση δεν µεταδίδεται αλλά οικοδοµείται από το κάθε άτοµο ανά-
λογα µε το αναπτυξιακό και γνωσιολογικό του υπόβαθρο. Μεγάλη επίδραση 
στη θεωρία του πώς µαθαίνουµε διαδραµατίζει επίσης τα τελευταία χρόνια 
και η κοινωνικο-πολιτιστική θεώρηση της εκπαίδευσης σύµφωνα µε την οποία 
υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση µεταξύ των διαδράσεων σε µια κοινωνική 
οµάδα και της δηµιουργίας της ατοµικής γνώσης. Ερευνητές αναφέρουν ότι η 
µάθηση µε διερώτηση προσφέρει αναντίρρητα πλεονεκτήµατα και δυνατότη-
τες γνωστικής ανάπτυξης (Olson & Loucks-Horsley, 2000), αλλά ταυτόχρονα 
εξηγούν ότι οι µαθητές χρειάζονται υποστήριξη έτσι ώστε να κατανοήσουν 
βασικές δοµικές αρχές του επιστηµονικού συλλογισµού, όπως είναι η σηµασία 
της τεκµηριωµένης επιχειρηµατολογίας και επεξήγησης του φυσικού κόσµου. 

Παρ’ όλα τα θετικά στοιχεία στην προσέγγιση της µάθησης ως διερώτηση 
και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές αναφορές οι οποίες περιγράφουν 
ότι οι µαθητές µπορούν να ασχοληθούν µε τη διερώτηση από νεαρή ηλικία 
(NRC, 1996), τα αναλυτικά προγράµµατα και εγχειρίδια σε πολλές χώρες δεν 
εφαρµόζουν αποτελεσµατικά την προσέγγιση αυτή (Kesidou & Roseman, 
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2002). Επιπρόσθετα, ακόµη και στις περιπτώσεις που υπάρχει το κατάλληλο 
διδακτικό υλικό, ερευνητές αναφέρουν ότι οι µαθητές αλλά και οι εκπαιδευ-
τικοί αντιµετωπίζουν διάφορα προβλήµατα κατά τις διαδικασίες µάθησης µε 
διερεύνηση. Συγκεκριµένα αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι οι µαθητές των 
ηλικιών 11-14 ετών έχουν προβλήµατα µε τη διαχείριση (Carey et al., 1989; 
Schauble et al., 1995) και κατανόηση σύνθετων διερευνήσεων (Radinsky, 
2000), το σχεδιασµό και την αναστοχαστική παρακολούθηση της διαδικασίας 
έρευνας (Brown & DeLoach, 1978), τη διάκριση µεταξύ υποθέσεων και τεκ-
µηριωµένων εξηγήσεων (Kuhn et al., 1988; Osborne & Freyberg, 1985), και 
την κατασκευή και κοινοποίηση τεκµηριωµένων επιστηµονικών εξηγήσεων 
(Sandoval, 2003).

Τα πιο πάνω προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές έχουν το κοινό 
χαρακτηριστικό ότι είναι προβλήµατα αναστοχαστικής φύσεως: στο πλαίσιο 
της µάθησης µε διερώτηση οι µαθητές πρέπει να ενεργοποιήσουν δεξιότητες 
όπως είναι η συνεχής συσχέτιση υποθέσεων και ερµηνειών των δεδοµένων 
µέσω διαδικασιών σχεδιασµού, παρακολούθησης, και αξιολόγησης των δια-
δικασιών και των αποτελεσµάτων της διερεύνησης. Τα προβλήµατα µπορούν 
επίσης να ερµηνευθούν µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα, το παραδο-
σιακό αναλυτικό πρόγραµµα βασίζεται σε µια φιλοσοφία χειραγώγησης της 
µάθησης και έτσι οι πλείστοι µαθητές δεν έχουν καλλιεργηµένες τις µεταγνω-
στικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αυτορύθµιση της µάθησής τους. 
Από την άλλη, βρισκόµαστε σε µεταβατική, εκπαιδευτικά, περίοδο κατά την 
οποία πρέπει να διασαφηνιστούν οι καινούριοι ρόλοι µαθητών αλλά και εκπαι-
δευτικών. Τέλος, η ερευνητική κοινότητα χρειάζεται να ερευνήσει ενδελεχώς 
θέµατα της υποστήριξης της µαθησιακής διαδικασίας, όπως το ρόλο που µπο-
ρεί να διαδραµατίσουν οι νέες τεχνολογίες. 

Στην παρούσα εργασία επεξηγούµε τις προσπάθειες εξέτασης των τεχνο-
λογικών µηχανισµών για την αναστοχαστική υποστήριξη της µάθησης των. 
Στη συνέχεια θα εξηγήσουµε τις σχεδιαστικές αρχές της διαδικτυακής πλατ-
φόρµας ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ, και θα παρουσιάσουµε τους τρόπους συλλογής και 
ανάλυσης των δεδοµένων.

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Το µαθησιακό περιβάλλον του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ (Σχήµα 1) αποτελείται από 
δύο µέρη: το Περιβάλλον ∆ιερεύνησης και το Φάκελο Εργασίας. Μέσα από 
το σχεδιαστικό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς παρέχεται η δυνατότη-
τα δηµιουργίας πολλαπλών περιβαλλόντων µάθησης και της ενσωµάτωσης 
αναστοχαστικής υποστήριξης µέσα από το Φάκελο Εργασίας σύµφωνα µε τις 
διδακτικές επιδιώξεις και το αντικείµενο µάθησης. 

Το εργαλείο της φωτογράφισης επιτρέπει στους µαθητές να επιλέγουν και 
να οργανώνουν δεδοµένα από το Περιβάλλον Εργασίας στο Φάκελο Εργασί-
ας (Σχήµα 2). 

Στη διερεύνηση µε τα Φλαµίγκο, οι µαθητές οργανώνουν τα δεδοµένα τους 
σε σελίδες που δηµιουργούν κατά βούληση, επιλέγοντας από τρία διαφορετι-
κά σχεδιότυπα: σχεδιότυπο υποθέσεων, δεδοµένων, και εξήγησης. ∆ιάφορα 
εργαλεία βοηθούν την οργάνωση και συγγραφή της ερµηνείας των στοιχείων 
των µαθητών καθώς και την ενσωµάτωση τεκµηρίων στις επεξηγήσεις τους.
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Σχήµα 1. Το διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ.
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Σχήµα 2. Ο Φάκελος Εργασίας.

Ανάµεσα στις κύριες µας σχεδιαστικές επιδιώξεις ήταν η διάκριση στοιχεί-
ων και ερµηνειών και η ενσωµάτωση δραστηριοτήτων που να κάνουν τον ανα-
στοχασµό αναπόσπαστο µέρος της εργασίας των µαθητών, κάτι που επιτυγ-
χάνεται µε την προσθήκη του Φακέλου Εργασίας. Ο σχεδιασµός του περιβάλ-
λοντος του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ λαµβάνει υπόψη προηγούµενη τεχνολογική ανά-
πτυξη εργαλείων για την υποστήριξη αναστοχαστικών διερευνήσεων, όπως το 
Progress Portfolio (Loh et al., 1997) και το Web-based Inquiry Environments 
in Science (Linn, 2003). Ο σχεδιασµός βασίστηκε επίσης σε προηγούµενη 
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ερευνητική δουλειά η οποία εισηγείται ότι τέτοιου είδους εργαλεία έχουν τη 
δυνατότητα υποστήριξης αναστοχαστικών συµπεριφορών στο πλαίσιο σύν-
θετων διερευνήσεων των µαθητών γυµνασίου (Kyza, 2004).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η ερευνητική πτυχή του προγράµµατος εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο η 
αναστοχαστική υποστήριξη επηρεάζει τη δηµιουργία τεκµηριωµένων εξηγή-
σεων από µαθητές Στ’ δηµοτικού, στο πλαίσιο της διερεύνησης τα Φλαµίγκο 
της Αλυκής Λάρνακας. Στην έρευνα συµµετείχαν δύο ΣΤ’ τάξεις (n=53) ενός 
δηµοτικού σχολείου στην Κύπρο. Οι µαθητές στη µία τάξη χρησιµοποίησαν 
το Φάκελο Εργασίας ενώ οι µαθητές στην άλλη τάξη χρησιµοποίησαν το MS 
PowerPoint για να οργανώσουν και να εξηγήσουν το πρόβληµα του θανάτου 
των Φλαµίγκο. Οι µαθητές διαχωρίστηκαν σε ίσο αριθµό δυάδων βάσει των 
αποτελεσµάτων ενός προδιαγνωστικού δοκιµίου και ενός δοκιµίου εξέτασης 
µη λεκτικής νοηµοσύνης (δοκίµιο Raven), ως ακολούθως: δυάδες ψηλής µα-
θησιακής επίδοσης, δυάδες χαµηλής µαθησιακής επίδοσης, και δυάδες µικτής 
µαθησιακής υποστήριξης, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης διαφορετι-
κής επίδρασης των αναστοχαστικών υποστηρίξεων ανάλογα µε την ακαδηµα-
ϊκή επίδοση των µαθητών. Συλλέξαµε ποικίλα ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµέ-
να για ανάλυση: 
1. Προδιαγνωστικά και µεταδιαγνωστικά δοκίµια τα οποία εξέταζαν τα ακό-

λουθα: α) γνωσιολογικό υπόβαθρο και εννοιολογική κατανόηση σε σχέση 
µε θέµατα πλεγµάτων οικοσυστηµάτων, β) βασικές δεξιότητες ερµηνείας 
γραφικών παραστάσεων, γ) δεξιότητες ελέγχου µεταβλητών, δ) ικανότητα 
διάκρισης πειστικών και µη πειστικών εξηγήσεων, και ε) την εξαγωγή συ-
µπερασµάτων και τη συγγραφή µιας εξήγησης σύνθετων δεδοµένων. 

2. Οπτικογραφήσεις των συνοµιλιών και αλληλεπιδράσεων έξι δυάδων µαθη-
τών µεταξύ τους, µε τον εκπαιδευτικό και τη διαδικτυακή πλατφόρµα. 

3. Ιστορικό χρήσης του συστήµατος του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ, το οποίο συλλέγεται 
αυτόµατα στην διαδικτυακή πλατφόρµα.

4. Τις τελικές εξηγήσεις των µαθητών από το ΣΤΟΧΑΣΜΟ και το 
Powerpoint. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών δεδοµένων συνεχίζεται, 
µε στόχο την εξέταση του ρόλου του είδους της τεχνολογικής αναστοχαστικής 
υποστήριξης στη διαδικασία δηµιουργίας τεκµηριωµένων εξηγήσεων των µα-
θητών. Προς το παρόν στάδιο έχουν αναλυθεί τα προ και µετα-διαγνωστικά 
δοκίµια των µαθητών και οι τελικές εξηγήσεις των οµάδων. 

Αποτελέσµατα ατοµικών προ και µετά διαγνωστικών δοκιµίων
Εκτελέστηκε µία συσχέτιση µεταξύ των επιδόσεων των µαθητών στο τεστ 
Raven και των µετρήσεων του προδιαγνωστικού και µεταδιαγνωστικού δοκι-
µίου. Η ανάλυση έδειξε ότι το τεστ Raven χρησιµοποιήθηκε δικαιολογηµένα 
ως γενική µέτρηση της ικανότητας των µαθητών να κατανοούν έννοιες οικο-
λογικού περιεχοµένου [(r=.35, p<.05), (r=.44, p<.05) αντίστοιχα]. 

Τα προ και µετα-διαγνωστικά αναλύθηκαν ως ακολούθως. Πρώτα εκτελέ-
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στηκε ανάλυση η οποία έδειξε ότι η διδακτική παρέµβαση διαφοροποίησε τις 
επιδόσεις των µαθητών τόσο στην τάξη µε το Φάκελο Εργασίας, t(26)=-4.492, 
p<.001, όσο και στην τάξη µε το PowerPoint, t(25)=-3.455, p<.005. ∆εν υπήρχε 
στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µεταδιαγνωστικών αποτελεσµά-
των της τάξης που χρησιµοποιούσε το Φάκελο Εργασίας και της τάξης που 
χρησιµοποιούσε το PowerPoint. 

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των αποτελεσµάτων των µεταδιαγνωστικών 
δοκιµίων για να εξεταστεί η αλληλεπίδραση της αναστοχαστικής υποστήριξης 
µε την ακαδηµαϊκή ικανότητα των µαθητών. Εφαρµόστηκε µία ανάλυση δια-
κύµανσης 2Χ2 µε µεταξύ παραγόντων µεταβλητές την ακαδηµαϊκή επίδοση 
(ψηλή, χαµηλή) και το είδος αναστοχασµού (Φάκελος Εργασίας, Powerpoint) 
στις επιδόσεις των µαθητών στο µεταδιαγνωστικό δοκίµιο. Η ανάλυση έδειξε 
ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µαθητών διαφορετι-
κής ακαδηµαϊκής επίδοσης στην πειραµατική οµάδα που χρησιµοποίησε το 
PowerPoint ως το µέσο αναστοχαστικής υποστήριξης [F(1,24)=6.98, p< .05]. 
Συγκεκριµένα, οι µαθητές µε ψηλή ακαδηµαϊκή επίδοση (M=8.46) είχαν κα-
λύτερη επίδοση στο µεταδιαγνωστικό δοκίµιο εννοιολογικής κατανόησης 
από τους µαθητές µε χαµηλή ακαδηµαϊκή επίδοση (M=3.34). Η σύγκριση των 
επιδόσεων των µαθητών που χρησιµοποίησαν το Φάκελο Εργασίας σε σχέση 
µε την ακαδηµαϊκή τους επίδοση έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σηµα-
ντικές διαφορές µεταξύ των µαθητών µε διαφορετικές ακαδηµαϊκές επιδόσεις 
[F(1,25)=3.36, p> .05].

Τελικές εξηγήσεις των οµάδων
Η τελική εξήγηση της κάθε οµάδας αναλύθηκε χρησιµοποιώντας µια τροπο-
ποιηµένη εκδοχή του µοντέλου εξήγησης του Toulmin µε κριτήρια την ύπαρξη 
ενός ισχυρισµού(claim), επεξήγησης του ισχυρισµού (συλλογισµός, reasoning), 
και τεκµηρίων προς υποστήριξη του ισχυρισµού (evidence). Τα τρία αυτά στε-
λέχη µιας εξήγησης χρησιµοποιήθηκαν τόσο για την κύρια εξήγηση της οµά-
δας για απάντηση του ερωτήµατος «Γιατί πέθαναν τα Φλαµίγκο της Αλυκής 
Λάρνακας», όσο και για την αντίκρουση εναλλακτικών εξηγήσεων (Γιατί ο κύ-
ριος ισχυρισµός είναι ορθός και γιατί δεν ισχύει κάποιος άλλος ισχυρισµός;). 
Η ανάλυση των εξηγήσεων συνεχίζεται. Από την προκαταρκτική ανάλυση 
βλέπουµε ότι υπάρχουν ποιοτικές διαφορές µεταξύ των δύο πειραµατικών 
οµάδων, ιδιαίτερα σε σχέση µε την αντίκρουση εναλλακτικών εξηγήσεων για 
τη λύση του προβλήµατος. Συγκεκριµένα, όλες εκτός από µία οµάδες µαθη-
τών (n=12,92%) που χρησιµοποίησαν το Φάκελο Εργασίας ως µέθοδο ανα-
στοχαστικής υποστήριξης προσπάθησαν να αντικρούσουν άλλες πιθανές για 
αυτούς λύσεις στο πρόβληµα, ενώ ο αντίστοιχος αριθµός οµάδων στην τάξη 
που χρησιµοποίησε το PowerPoint ήταν εφτά (n=9,69%) µε τέσσερις οµάδες 
Powerpoint να µην έχουν αναφέρει οτιδήποτε από τα τρία στελέχη της εξήγη-
σης σχετικά µε την αντίκρουση εναλλακτικών εξηγήσεων (31%). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα προκαταρκτικά ερευνητικά αποτελέσµατα εισηγούνται δύο σηµαντικούς 
τρόπους συνεισφοράς της τεχνολογικής αναστοχαστικής υποστήριξης µέσω 
της πλατφόρµας του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ όσον αφορά την εννοιολογική κατανό-
ηση των µαθητών και τη δηµιουργία τεκµηριωµένων εξηγήσεων για ένα πρό-
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βληµα οικολογίας: α) ότι τέτοιου είδους υποστήριξη δύναται να είναι πιο χρή-
σιµη σε µαθητές χαµηλής ακαδηµαϊκής επίδοσης βοηθώντας τους να επιτύ-
χουν παρόµοια αποτελέσµατα µε µαθητές ψηλής ακαδηµαϊκής επίδοσης στο 
µεταγνωστικό δοκίµιο εννοιολογικής κατανόησης, και β) ότι η αναστοχαστική 
υποστήριξη µέσω της πλατφόρµας βοήθησε τις πλείστες οµάδες µαθητών που 
συµµετείχαν στη συγκεκριµένη έρευνα στο να επισηµάνουν και να εξηγήσουν 
τους λόγους που απέρριψαν εναλλακτικές εξηγήσεις τις οποίες θεώρησαν κατά 
τη διάρκεια της διερεύνησής τους. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι συµβατά µε 
υπάρχουσες αντιλήψεις στο θέµα της αυτο-ρύθµισης της µάθησης ότι τέτοιου 
είδους αναστοχαστικά εργαλεία δύνανται να είναι πιο χρήσιµα σε µαθητές 
χαµηλότερης ακαδηµαϊκής επίδοσης (Kyza, 2004; Zimmerman & Martinez-
Pons, 1988). Οι συνεχιζόµενες αναλύσεις, και ιδιαίτερα ο συνδυασµός των πο-
σοτικών και ποιοτικών αναλύσεων, θα βοηθήσουν να κατανοήσουµε καλύτερα 
αυτά τα αποτελέσµατα. Προσδοκούµε ότι το παρόν αναπτυξιακό και ερευνη-
τικό έργο θα συνεισφέρει εποικοδοµητικά στην καλύτερη κατανόηση των δυ-
νατοτήτων αλλά και των περιορισµών των νέων τεχνολογιών στις µαθησιακές 
και διδακτικές διεργασίες.
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