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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή περιγράφει ένα εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας, το εργαλείο CELSIA, το οποίο 
αναπτύσσεται για να αξιοποιηθεί η προστιθέµενη αξία των πολλαπλών οπτικών ενός γνωστικού 
αντικειµένου µε πολυµέσα στη διδακτική διαδικασία και να ενισχυθεί η συνεργασία, η επικοινωνία, η 
κριτική σκέψη και η δηµιουργικότητα των µαθητών µέσα από ασύγχρονες διαδικασίες επικοινωνίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Υπάρχουν πολλαπλές ενδείξεις για τη µαθησιακή αποτελεσµατικότητα της ασύγχρονης 
συνδιάσκεψης (ΑΣ). Όµως, µέχρι σήµερα. οι περισσότερες εφαρµογές ΑΣ υποστηρίζουν κυρίως 
συνδιάσκεψη που βασίζεται σε κείµενο (text-based asynchronous collaboration). Είναι όµως 
σήµερα παραδεκτό ότι δεν αρκεί η µετάδοση πληροφοριών µέσω κειµένου αλλά είναι σκόπιµο να 
αξιοποιούνται πολλαπλά µέσα (multimedia). Ειδικά σε γνωστικά θέµατα όπως η διδασκαλία 
γλώσσας και λογοτεχνίας, οι µαθητές πρέπει να αποκτήσουν επικοινωνιακή δεξιότητα, δεξιότητες 
αντίληψης, κατανόησης του τρόπου έκφρασης και συµπεριφοράς προσώπων, καθώς και 
ικανότητες παραγωγής και επικοινωνίας µε ήχο και κείµενο. Επίσης, οι καθηγητές θα πρέπει να 
έχουν εύχρηστα εργαλεία ώστε να παρουσιάζουν διαθεµατικό και ενδιαφέρον µαθησιακό υλικό, 
π.χ. ένα πείραµα φυσικής, στιγµιότυπα δραµατοποίησης ενός κειµένου, κοκ.  

Στην εργασία αυτή επικεντρωνόµαστε στην παρουσίαση ενός εργαλείου ασύγχρονης 
πολύµεσης επικοινωνίας, το εργαλείο CELSIA, το οποίο αναπτύσσεται για να αξιοποιηθεί η 
προστιθέµενη αξία των πολλαπλών οπτικών ενός γνωστικού αντικειµένου µε πολυµέσα και 
υπερµέσα στη διδακτική διαδικασία και να ενισχυθεί η συνεργασία, η επικοινωνία, η κριτική 
σκέψη και η δηµιουργικότητα των µαθητών µέσα από ασύγχρονες διαδικασίες επικοινωνίας.  

 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ CELSIA 

Το σύστηµα Celsia µοιάζει µε ένα διαδικτυακό σύστηµα ασύγχρονης συνδιάσκεψης (ΑΣ, web-
based discussion forum). Ενώ στα διάφορα συστήµατα ΑΣ ο χρήστης απαντά, σχολιάζει κλπ. 
κάποιο µήνυµα που είναι σε µορφή κειµένου, στο CELSIA έχει τη δυνατότητα να βλέπει ένα 
video, να ακούει κάποιο ηχητικό µήνυµα και να προσθέτει σχόλια, παρατηρήσεις, απαντήσεις σε 
ερωτήσεις που το συνοδεύουν αναφορικά σε κάποιο συγκεκριµένο καρέ ή δευτερόλεπτο του 
αρχείου. Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές έχοντας ως αφετηρία µια αναπαράσταση σε µορφή 
πολυµέσων (video ή ήχο) µπορούν να υποστηρίξουν τη δηµιουργία ενός πλέγµατος από 
παρατηρήσεις, σχόλια, συνεισφορές, κ.λπ. που είναι κι αυτές σε µορφή πολυµέσων. Το πλέγµα-
δίκτυο µηνυµάτων, θα αποτυπώνει την ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων των µελών µιας 
µαθητικής κοινότητας, και το οποίο αποτελεί κεφάλαιο γνώσης αυτής της κοινότητας. Το πιο 
σηµαντικό όµως είναι ότι ένα µαθητής που θα παρακολουθεί ένα video µπορεί να το σταµατήσει 
και να εκφράσει µία απορία για το συγκεκριµένο σηµείο (π.χ. δεν κατάλαβε την προφορά του 
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οµιλητή). Η απορία µπορεί να αποτελέσει την έναρξη συζητήσεων ανάµεσα σε συµµαθητές. 
Παράλληλα, ο καθηγητής θα µπορεί να βάζει ερωτήσεις και σχόλια σε κάποιο συγκεκριµένο 
σηµείο του video που θα ενεργοποιούν τη συµµετοχή των µαθητών.  

Πολύ σηµαντική λειτουργία είναι ότι οι χρήστες θα µπορούν να επεµβαίνουν σε κάποιο 
σηµείο (καρέ) του video και να προσθέτουν σηµειώσεις, ζωγραφίζουν, κλπ. Οι σηµειώσεις-
προσθήκες είναι είτε προσωπικές είτε δια-µοιραζόµενες. Στη δεύτερη περίπτωση ενισχύονται οι 
συνεργατικές δράσεις. Έτσι ο καθηγητής µπορεί να σχεδιάζει δραστηριότητες οι οποίες θα 
απαιτούν την από κοινού επεξεργασία στιγµιότυπων ενός video. 

Παρέχονται κι άλλες λειτουργίες που βοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως ύπαρξη 
προσωπικού φακέλου µε µηνύµατα, δυνατότητα για κράτηση προσωπικών και διαµοιραζόµενων 
σηµειώσεων για κάθε ένα από τα µηνύµατα και η δυνατότητα για εύρεση ενός µηνύµατος µε βάση 
τον τίτλο του, την κατηγορία του και τον τύπο του. Το σύστηµα επίσης δίνει τη δυνατότητα 
επισκόπησης της πορείας της συνεργασίας (αριθµός µηνυµάτων ανά χρήστη, ανά είδος, κ.α.) 
 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η διδακτική πρακτική και αξιοποίηση µέσω της Celsia βασίζεται στη µαθητο-κεντρική 
προσέγγιση και τη συνεργατική µάθηση (Slavin, 1995). Ο µαθητής δεν είναι απλός αποδέκτης, 
αλλά συµµετέχει ενεργά στη διδακτική διαδικασία. Θέτει ερωτήσεις και προβληµατισµούς, 
εκφράζει απόψεις, οργανώνει τις πληροφορίες και διατυπώνει την κριτική του σε θέµατα, που 
τίθενται από τον καθηγητή ή/και τον ίδιο το µαθητή. Η διδασκαλία γίνεται σε οµάδες, και 
διαρθρώνεται µε τρόπους που ικανοποιούν το άτοµο και τις ιδιαιτερότητές του. Αυξάνεται η αυτο-
εικόνα και η αυτο-αποτελεσµατικότητα, αφού τώρα πια ο µαθητής είναι ενεργό µέλος µιας οµάδας 
µε άποψη και µε προσφορά για την επίτευξη κοινών µαθησιακών στόχων (Zimmerman, 1995). 
Έχει παρατηρηθεί δε ότι µε τη χρήση της συνεργατικής µάθησης αναπτύσσεται µια θετικότερη 
στάση των µαθητών απέναντι στο µάθηµα (κίνητρα για µάθηση) αλλά και απέναντι στον δάσκαλο 
(Dillenbourg, 1999, Avouris et al, 2004). 

Η παρουσίαση του µαθησιακού υλικού είναι κυρίως οπτική και ακουστική, δίνεται έµφαση 
στην γραπτή και προφορική εξάσκηση, στην ενηµέρωση και καθοδήγηση για επαναλήψεις και 
µελέτη συγκεκριµένου µαθησιακού υλικού (Johnson and Johnson, 1999). Το CELSIA ακολουθεί 
µια κοινωνιο-γνωστική θεώρηση στη διδασκαλία και ειδικά σε θέµατα όπως η γλώσσα και η 
λογοτεχνία. Μπορεί να παρουσιάσει τη χρήση της γλώσσας σε αυθεντικά περιβάλλοντα 
(Halliwell, 1992). Επίσης, δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης λογοτεχνικών κειµένων µε 
πολλαπλές οπτικές (π.χ. µελοποίηση ποιηµάτων, σενάριο ταινιών από λογοτεχνικά έργα, κλπ). Ο 
συνδυασµός ήχου, εικόνας και γραφικών καθώς και η αλληλεπιδραστική φύση των λειτουργιών 
που δίνονται στους µαθητές κάνουν το CELSIA ένα ιδανικό εργαλείο για τη διδασκαλία των 
παιδιών (Taylor, 1996).Ως προς την κοινωνιο-γνωστική ανάπτυξη των µαθητών, η χρήση του 
CELSIA βοηθά στην ανάπτυξη της σκέψης τους, δηµιουργεί και προάγει κατάλληλες συνθήκες 
για συνεργατική µάθηση, και ενισχύει τη δηµιουργικότητα και φαντασία (Warschauer etal, 1998). 

 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ CELSIA 

Ήδη τα σχολεία έχουν πρόσβαση σε σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, από τη ∆ιεύθυνση 
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, η οποία αναπαράγει κάθε χρόνο µια σειρά βιντεοκασετών, που 
περιέχουν επιλεγµένα προγράµµατα, ελληνικής παραγωγής για µία πλειάδα γνωστικών 
αντικειµένων. Το CELSIA είναι ένα ενδεδειγµένο εργαλείο για να συνδυαστεί το υλικό αυτό µε 
δραστηριότητες, αφού η παρακολούθηση βιντεοσκοπηµένου υλικού πρέπει να είναι προσεκτικά 
ενταγµένη στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα των σχολείων. Το CELSIA µπορεί να υποστηρίξει 
επαρκώς τη διδακτική διαδικασία, ώστε να επιτευχθούν οι παρακάτω γενικοί µαθησιακοί στόχοι 
του αναλυτικού προγράµµατος για όλα τα γνωστικά αντικείµενα, και ο µαθητής: 

 Να µαθαίνει πώς να µαθαίνει (Ellis, 1992). 
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 Να αποκτήσει βασική εµπειρία και γνώσεις, ώστε να αξιοποιεί την Πληροφορική 
και τη Σύγχρονη Τεχνολογία. 

 Να εµπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να διευρύνει την επικοινωνιακή του ικανότητα. 
Ενδεικτικά, αναφέρουµε επιµέρους διδακτικούς στόχους για γνωστικά αντικείµενα, όπου το 

οπτικο-ακουστικό υλικό και η συνεργατικές δράσεις µπορούν να είναι χρήσιµα οχήµατα για την 
επίτευξή τους. Σηµειώνεται ότι οι διδακτικοί στόχοι έχουν στηριχτεί στα αναλυτικά προγράµµατα 
σπουδών που δηµοσιοποιεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο [http://www.pi-schools.gr]. 
 
Γνωστικό Αντικείµενο: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
∆ιδακτικοί στόχοι: Ο µαθητής θα πρέπει να γίνει περισσότερο ικανός στο 

 Να προβληµατίζεται πάνω σε ορισµένα θέµατα του ανθρώπου, της κοινωνικής ζωής, του 
πολιτισµού, όπως αυτά παρουσιάζονται µέσα από τα λογοτεχνικά κείµενα. Μπορεί να δοθεί 
έµφαση σε συγκεκριµένα σηµεία όπως αυτά δραµατοποιούνται σε θεατρικές και κινηµατογραφικές 
διασκευές των έργων. 

 Να διαµορφώνει προσωπική άποψη και να τη διατυπώνει προφορικά ή γραπτά. 
 Να µελετά ένα λογοτεχνικό κείµενο, να το βλέπει διασκευασµένο σε διάφορες µορφές (π.χ. ένα 

λαογραφικό παραµύθι, ένα µελοποιηµένο ποίηµα, κοκ) και να το κατανοεί.  
 Να κατανοεί και να διατυπώνει τις διαφορές ανάµεσα στο λογοτεχνικό κείµενο και την οπτική ή 

κινηµατογραφική µετάπλασή του, κ.λπ.. 
Γνωστικό Αντικείµενο: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  
∆ιδακτικοί στόχοι: Ο µαθητής θα πρέπει να γίνει περισσότερο ικανός στο 

 Να καλλιεργεί τον προφορικό και γραπτό λόγο ώστε να είναι ικανοί να προσλαµβάνουν και να 
αξιοποιούν προφορική και γραπτή πληροφορία. 

 Να δοµούν, να οργανώνουν και να τεκµηριώνουν το λόγο τους για να εκφράζουν σκέψεις, 
συναισθήµατα και προσωπικές απόψεις που να ανταποκρίνονται σε διάφορες επικοινωνιακές 
περιστάσεις και µε αφορµή ποικίλων ερεθισµάτων. 

  
Το CELSIA είναι ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη 

διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειµένων, αξιοποιώντας την ιδέα της διαθεµατικής 
προσέγγισης και την προστιθέµενη αξία της συνεργατικής µάθησης µε πολυµέσα ώστε να 
υποστηριχτούν αποτελεσµατικά οι διδακτικοί στόχοι των αναλυτικών προγραµµάτων. 
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