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ΠΕΡΙΛΗΨΗ, υποστηρίζουµε ότι η διδασκαλία µε τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών απαιτεί να 
µελετήσουµε τόσο τη χρήση των τεχνολογικών µέσων όσο και των συνακόλουθων διδακτικών 
µεθόδων, αλλά και την ίδια τη διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης µέσα στα σύγχρονα τεχνολογικά 
περιβάλλοντα. Ο σχεδιασµός µαθησιακών καταστάσεων που υποστηρίζουν την καλλιέργεια 
νοητικών δεξιοτήτων, που µεταξύ άλλων, αποτελούν και χαρακτηριστικά των κριτικά σκεπτόµενων 
ατόµων βρίσκονται στο προσκήνιο της σύγχρονης έρευνας και πρακτικής. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ:, ∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, Κριτική Σκέψη, Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις θέτουν νέες απαιτήσεις και στη διδασκαλία 
των Φυσικών Επιστηµών επαναπροσδιορίζοντας τόσο τους σκοπούς της εκπαίδευσης όσο και τα 
µέσα που χρησιµοποιούνται για την επίτευξή τους (π.χ. υπογραµµίζουν το συνεργατικό 
χαρακτήρα της µάθησης, αξιοποιούν τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τις δικτυακές τεχνολογίες 
ως εργαλεία µάθησης και σκέψης, ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και 
έκφρασης εµπλέκοντας τους µαθητές σε διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, 
σχεδιασµό πειραµάτων, επίλυσης προβληµάτων κ.ά.). 

Ο σχεδιασµός µαθησιακών έργων που υποστηρίζουν την επίτευξη των παραπάνω σκοπών 
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως:  

 τη διαµόρφωση ερωτηµάτων και την αναζήτηση απαντήσεων 
 την ανάλυση δεδοµένων και την αναζήτηση αποδείξεων 
 την διαµόρφωση υποθέσεων και τον έλεγχό τους 
 την ανάπτυξη συζήτησης και επιχειρηµατολογίας 
 τη λήψη αποφάσεων 
 το σεβασµό των αντίθετων απόψεων και υποθέσεων και τελικά 
 τη σύνθεση απόψεων 

βρίσκονται στο προσκήνιο της σύγχρονης έρευνας και πρακτικής (Rouet et al. 1996, van 
Oostendorp and de Mul 1996). 

Για τους λόγους αυτούς υποστηρίζουµε ότι η διδασκαλία οφείλει να ενισχύει την εµπλοκή 
του µαθητή στην οικοδόµηση της γνώσης και στην ανάπτυξη της σκέψης κοινής και διαλεκτικής 
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(communal thinking and dialectical thinking) µέσα από συνεργατικές, συνθετικές, δηµιουργικές 
δραστηριότητες, το περιεχόµενο των οποίων παρουσιάζεται µε αυθεντική µορφή, ώστε να 
προωθεί τη δηµιουργία αναπαραστάσεων και επεξηγήσεων στους µαθητές και να συµβάλλει στη 
µάθηση µε τη διαµεσολάβηση διαφόρων εργαλείων και µέσων όπως για παράδειγµα οι 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Goldman 1997). 

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) µπορούν να λειτουργήσουν ως γνωστικά εργαλεία 
διεύρυνσης και αναδιοργάνωσης της σκέψης των µαθητών, ως «πνευµατικοί συνεργάτες» δηλαδή 
που µπορούν να µοιραστούν το γνωστικό φορτίο και να συνεισφέρουν σε µαθησιακές 
δραστηριότητες (Salomon 1993). Επιπλέον µπορούν, µε την κατάλληλη διδακτική προσέγγιση, να 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης βοηθώντας τους µαθητές να συνθέσουν τη νέα 
γνώση µέσα από νέες γνωστικές αναπαραστάσεις, να ανασυνθέσουν τις προηγούµενες και να 
συγκρίνουν ή να αναδιαµορφώσουν τις παλιότερες (Norman 1993). Μέσα από το Αναλυτικό 
Πρόγραµµα του ∆ηµοτικού Σχολείου οι υπολογιστές συµβάλλουν στην προσέγγιση αφηρηµένων 
ή δυσνόητων εννοιών, προσφέροντας γνωστικές αναπαραστάσεις σε πεδία που οι µαθητές δεν 
έχουν, βοηθώντας τους να σκεφτούν βαθύτερα και κριτικά για το αντικείµενο που µελετούν κάθε 
φορά. 

Επίσης η χρήση των νέων τεχνολογιών προσφέρει «πλαίσια στήριξης» (scaffolding) νέων 
τρόπων σκέψης και εµβάθυνσης στη ζώνη επικείµενης ανάπτυξης των µαθητών, στη ζώνη δηλαδή 
µεταξύ του κατεχόµενου επιπέδου ανάπτυξης και του επιπέδου της ενδυνάµει ανάπτυξης όπως 
προσδιορίζεται από την ικανότητα του ατόµου για µάθηση (Vygotsky 1978). Η παραπάνω οπτική 
ενισχύει τη λειτουργική αναδιοργάνωση της γνώσης και της κατανόησης µε τη χρήση προϊόντων 
της τεχνολογίας, όπως είναι και οι προσοµοιώσεις, δεσµεύοντας νέες φόρµες σκέψης και νέους 
τρόπους µέσω των οποίων οι µαθητές δηµιουργούν γνωστικές αναπαραστάσεις. 

Στην έρευνά τους οι Sinclair και Coulthard (1975) αναλύοντας τη συνοµιλία των µελών των 
µαθητικών οµάδων σε δραστηριότητες µέσα στη σχολική τάξη µε τη χρήση του Η/Υ ανέπτυξαν το 
κλασικό πια µοντέλο που έχει την ακόλουθη δοµή: Έναρξη (από το διδάσκοντα) – Ανταπόκριση 
(από το µαθητή) – Ανατροφοδότηση (από το διδάσκοντα) (ΕΑΑ). Είναι κοινά αποδεκτό ότι η 
δοµή του µοντέλου τους είναι καθαρά δασκαλοκεντρική, εφόσον είναι σαφής η εξουσία του 
δασκάλου και ο έλεγχος της µαθησιακής διαδικασίας από αυτόν (Mehan 1979, Edwards και 
Mercer 1987, Mercer 1995). Η επικοινωνία µεταξύ χρήστη και µηχανήµατος βασιζόταν σε 
κλειστή και απόλυτα κατευθυνόµενη δραστηριότητα. ∆ηλαδή το λογισµικό του Η/Υ άρχιζε τη 
συζήτηση και αναγνώριζε συγκεκριµένες απαντήσεις (ανταποκρίσεις) από τους χρήστες. 
Σύµφωνα µε τη Fisher (1992) οι µαθητικές απαντήσεις υπάγονταν σε µία από τις τρεις παρακάτω 
κατηγορίες: 

 τη χρήση ενός πλήκτρου 
 τη χρήση ενός πλήκτρου που συνοδεύεται µε την προφορική περιγραφή του τι ακριβώς 

γίνεται από το χρήστη 
 τη συνοµιλία µεταξύ των χρηστών της ίδιας οµάδας σχετικά µε το τι πρόκειται να γίνει 

στη δραστηριότητα και µετά ακολουθεί η χρήση ενός πλήκτρου. 
Αυτές οι παρατηρήσεις της Fisher είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Η ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης µέσα από την κοινή δράση των µελών των µαθητικών οµάδων µε τη βοήθεια του Η/Υ, 
σύµφωνα µε όσα έχουµε αναφέρει µέχρι εδώ, προϋποθέτει συζήτηση (προβληµατισµό, διατύπωση 
υποθέσεων, προβλέψεις κ.ά.) και όχι απλά την αντίδραση των χρηστών µε τη χρήση ενός 
πλήκτρου.  

Για το λόγο αυτό επιλέξαµε το µοντέλο των Mercer και Wegerif (1996) στην πρότασή µας. Η 
δοµή του είναι η ακόλουθη: Έναρξη (από τον Η/Υ) – Συζήτηση/Σύσκεψη (από τους/τις 
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µαθητές/τριες των µαθητικών οµάδων) – Ανταπόκριση (από τους/τις µαθητές/τριες των 
µαθητικών οµάδων) – Αλληλεπίδραση (µε τον Η/Υ) (αξιοποίηση των απαντήσεων των 
µαθητών/τριων από το σχεδιαστή του λογισµικού του Η/Υ για τη συνέχεια της δραστηριότητας, 
ανάλογα µε τις απαντήσεις εναλλακτικά σενάρια της δραστηριότητας) (ΕΣΑΑ). Το µοντέλο αυτό 
µας εκφράζει περισσότερο από το προηγούµενο γιατί πέρα από την αλληλεπίδραση µεταξύ των 
µαθητικών οµάδων και των Η/Υ υπάρχει και αλληλεπίδραση (συζήτηση/σύσκεψη) µεταξύ των 
µελών των µαθητικών οµάδων που δουλεύουν µε Η/Υ. Στο πρώτο µοντέλο (ΕΑΑ) θεωρούµε ότι 
οι µαθητές είναι παθητικοί και ο Η/Υ παίζει το ρόλο του δασκάλου που κατευθύνει και αξιολογεί 
τις απαντήσεις τους. Αν αξιοποιήσουµε όµως την αλληλεπίδραση µεταξύ Η/Υ και µαθητικών 
οµάδων-χρηστών αυτή µπορεί να αποτελέσει ένα κατάλληλο πλαίσιο συζήτησης και σύσκεψης 
µεταξύ των µελών των µαθητικών οµάδων για την επίτευξη συγκεκριµένων µαθησιακών στόχων 
και αποτελεσµάτων (Wegerif 1996a, 1996b).  

Για να µεγιστοποιήσουµε λοιπόν τα µαθησιακά αποτελέσµατα επιλέξαµε τέτοια µαθησιακά 
έργα και δραστηριότητες όπου οι µαθητές να χρειάζεται να συζητήσουν και να σκεφτούν από 
κοινού πριν περάσουν στη δράση (τη χρήση ενός πλήκτρου) και επιπλέον για να συνεχίσουν να 
χρειάζεται να αναστοχάζονται συνεχώς για την επόµενη κίνησή τους, δηλαδή να µην εργάζονται 
µηχανικά. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στην εργασία µας θα παρουσιάσουµε πώς αξιοποιείται ένα 
εκπαιδευτικό CD που σχεδιάζουµε µέσα από κατάλληλα σχεδιασµένα ηλεκτρονικά φύλλα 
εργασίας, όπου οι µαθητές σε οµάδες των τριών, εργάζονται στους Η/Υ προκειµένου να 
κατανοήσουν έννοιες των Φυσικών Επιστηµών και πιο συγκεκριµένα έννοιες του Ηλεκτρισµού 
(σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για την Ε΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου), όπως 
για παράδειγµα το ηλεκτρικό φορτίο, την ηλέκτριση µε τριβή, το ηλεκτροσκόπιο, κ.ά.  
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