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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η  παρούσα έρευνα μελετά το σχεδίασμά και την υλοποίηση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων με τη χρήση του υπολογιστή στα πλαίσια ενός σχεδίου εργα
σίας και ειδικότερα τα είδη των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται καθώς 
και τη χρήση του λόγου κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών. Πρόκει
ται για εξελικτική έρευνα στην οποία συμμετέχουν έξι μαθητές, ηλικίας 5-6 
ετών. Οι μαθητές εργάζονται σε δυάδες χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή με 
σκοπό να αλληλεπιδράσουν με τις δραστηριότητες που εμπεριέχει το σχέδιο ερ
γασίας που οργανώθηκε σύμφωνα με τη στρατηγική των στόχων-εμποδίων. Ο 
ρόλος του ερευνητή καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας είναι βοηθητικός και κα- 
θοδηγητικός. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μεγαλύτερη συχνότητα εμφά
νισης διερευνητικού λόγου σε συνδυασμό με την κατάλληλη χρήση του υπολο
γιστή μπορούν να επιφέρουν βελτίωση στην αντίληψη των μαθητών για το υπό 
μελέτη αντικείμενο.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Υπολογιστής, Σχέδιο εργασίας, Νηπιαγωγείο, Φυσικές επι
στήμες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έρευνα ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλο

ποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη βοήθεια υπολογιστή στα πλαίσια 
ενός σχεδίου εργασίας, το οποίο εφαρμόζεται σε πειραματικό επίπεδο σε πραγ
ματικές συνθήκες τάξης. Η θεματολογία του σχεδίου εργασίας αφορά τις φυσι
κές επιστήμες και ειδικότερα ένα από τα συστήματα του ανθρώπινου οργανι
σμού, το πεπτικό. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας (Ραβάνης, 2005), έχουν 
ήδη στη σκέψη τους εμπειρική γνώση εγκαθιδρυμένη για το φυσικό κόσμο, η 
οποία όμως, τις περισσότερες φορές, είναι επιφανειακή ή και λανθασμένη. Για 
το λόγο αυτό, οι Φυσικές Επιστήμες είναι δύσκολο να διδαχθούν μέσω εκθετι
κής διδασκαλίας αφού ο δάσκαλος πρέπει να μετασχηματίσει κατάλληλα την 
επιστημονική γνώση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Στα πλαίσια της έρευνας η χρήση των ΤΠΕ δεν έχει ως στόχο να προσθέσει 
νέες δυσκολίες αλλά αντίθετα να προσφέρει νέους, σύγχρονους τρόπους και 
μεθόδους, συμπλήρωμα των κλασσικών, στην εκπλήρωση του εκπαιδευτικού 
έργου (Clements & Sarama, 2003' Plowman & Stephen, 2003' Κόμης, 2004).
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το αντικείμενο της έρευνας αφορά τη διερεύνηση της απόκτησης της επι

στημονικής γνώσης των παιδιών σε σχέση με τη γνωστική περιοχή των Φυσι
κών Επιστημών και του τρόπου χρήσης του υπολογιστή κατά τη διεξαγωγή 
των επιμέρους δραστηριοτήτων ενός σχεδίου εργασίας. Στο σχέδιο εργασίας 
της έρευνας ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εν δυνάμει γνωστικό εργαλείο 
σε ένα περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης, το οποίο βασίζεται στο κοινωνι
κό εποικοδομισμό. Ακολουθεί το μοντέλο της ολοκληρωμένης προσέγγισης, το 
οποίο μπορεί να βοηθήσει την ουσιαστική και από κοινού δημιουργική συμμε
τοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναλυτικό
τερα, επιδιώκουμε να λειτουργήσει ο υπολογιστής ως μέσο που διευκολύνει τη 
σκέψη των παιδιών και διευρύνει το πεδίο των δεξιοτήτων τους, με απώτερο 
σκοπό να κατορθώσουν τα παιδιά να λύσουν τα προβλήματα με τα οποία τα 
θέσαμε αντιμέτωπα.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας η ανάπτυξη των διδακτικών δρα
στηριοτήτων βασίστηκε στη στρατηγική της αντιμετώπισης στόχων-εμποδίων 
με χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών. Η στρατηγική στόχων-εμποδίων περιλαμ
βάνει τέσσερις φάσεις σε σχέση με τη διδακτική παρέμβαση: α) Ανίχνευση 
μαθησιακών εμποδίων μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και εν συνεχεία μέσω 
μιας δραστηριότητας ανίχνευσης των ιδεών των παιδιών για το πεπτικό σύστη
μα με τη βοήθεια του υπολογιστή. β) Προσδιορισμός των στόχων-εμποδίων 
στηριζόμενοι στις δυσχέρειες που αντιμετώπιζε η παιδική σκέψη. γ) Διδακτικές 
δραστηριότητες αντιμετώπισης των εμποδίων που οφείλονταν κυρίως σε λαν
θασμένες νοητικές αναπαραστάσεις. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων τα υπό 
μελέτη υποκείμενα οδηγούνται στη διερεύνηση και ανακάλυψη του πεπτικού 
συστήματος χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τον υπολογιστή. δ) Αξιολόγηση των 
ιδεών των παιδιών για το πεπτικό σύστημα με τη βοήθεια του υπολογιστή με 
σκοπό να συγκρίνουμε τη γνώση των παιδιών πριν και μετά τη διδακτική πα
ρέμβαση, να διαπιστώσουμε εάν οι συλλογισμοί τους έχουν μετασχηματιστεί 
προς την επιθυμητή κατεύθυνση και σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι της 
παρέμβασης.
Έρευνες σχετικές με το αντικείμενο μελέτης

Η απόκτηση μιας επιστημονικής γνώσης από μέρους των παιδιών προσχο- 
λικής ηλικίας ενέχει ορισμένες δυσκολίες, γι’ αυτό ο σχεδιασμός του διδακτικού 
περιβάλλοντος οργανώθηκε κατάλληλα και με βάση τις εννοιολογικές απόψεις 
των παιδιών για τη γνωστική περιοχή των Φυσικών Επιστημών. Για την ανί
χνευση των μαθησιακών εμποδίων των παιδιών αναζητήσαμε σχετικές έρευνες 
για το υπό εξέταση αντικείμενο της μελέτης μας.

Σε μια πρώτη διαπίστωση σημειώνουμε ότι παρότι υπάρχουν έρευνες σχε
τικές με το θέμα μελέτης, καμία από αυτές δεν κάνει χρήση υπολογιστή. Ειδι
κότερα, φαίνεται ότι τα περισσότερα παιδιά δεν συνδέουν την είσοδο της τρο
φής (στόμα) με τη διαδρομή της μέχρι το στομάχι, δηλαδή, δεν ζωγραφίζουν 
ούτε αναφέρουν τον οισοφάγο (Ζόγκζα & Γκρίτση, 1999). Επίσης, σε μια άλλη 
έρευνα σχετική με τις αντιλήψεις των παιδιών για τα εσωτερικά όργανα και τα 
οργανικά συστήματα διαπιστώθηκε ότι η ηλικία καθορίζει τη γνώση για τα όρ-
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γανα και τα οργανικά συστήματα του ανθρώπινου σώματος. Φάνηκε λοιπόν 
ότι όσο μεγαλύτεροι είναι οι μαθητές τόσο περισσότερα αποδεικνύεται ότι γνω
ρίζουν σε σχέση με τα όργανα και τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού 
(Reiss & Tunnicliffe, 2001). Τέλος, αναφορικά με τη διαδικασία της πέψης, φαί
νεται ότι η πλειοψηφία των παιδιών αναγνωρίζει ότι η τροφή αλλάζει κυρίως 
στο στομάχι ή στο σώμα κατά τη διάρκεια της πέψης. Επίσης, μεγάλος αριθμός 
παιδιών εξηγούν τη διαδικασία της πέψης ως «λιώσιμο της τροφής» αλλά δεν 
κατορθώνουν να την συνδυάσουν με τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος 
(Cakici, 2005). Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο δεν εμπλέ
ξαμε αυτές τις δυο έννοιες στην παρούσα ερευνητική διαδικασία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τα στάδια του σχεδιασμού, της ανάπτυ

ξης, της υλοποίησης, της ανάλυσης και της αξιολόγησης ενός ερευνητικού σχε
δίου και ακολουθεί την προσέγγιση της εξελικτικής έρευνας. Συγκεκριμένα, ο 
σχεδιασμός μας επιτρέπει να συλλέξουμε πληροφορίες για να δημιουργήσουμε 
το διδακτικό μας περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές καλούνται να κατακτή
σουν τη γνώση μέσω της ενασχόλησής τους με τις δραστηριότες σε αυθεντικό 
περιβάλλον και στη συνέχεια η συλλογή των δεδομένων και η ανάλυσή τους 
καθορίζει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Richey, Klein & Nelson, 
2004). Ακόμη, αυτή η έρευνα περιγράφει ποιες είναι οι υπάρχουσες νοητικές 
αναπαραστάσεις στα υπό μελέτη υποκείμενα σε μια δεδομένη κατάσταση και 
εν συνεχεία, μετά τη διδακτική παρέμβαση, εξηγεί τις ποιοτικές αλλαγές που 
λαμβάνουν χώρα στα υπό μελέτη υποκείμενα ως συνάρτηση του χρόνου 
(Cohen & Manion, 1994). Ακολουθώντας αυτό το είδος έρευνας μπορέσαμε να 
περιγράψουμε, να συγκρίνουμε, να αντιπαραθέσουμε, να αναλύσουμε και να 
ερμηνεύσουμε τις οντότητες, αλλά και να αξιολογήσουμε το διδακτικό μας πε
ριβάλλον.

Από τη διεξαγωγή της βιβλιογραφικής έρευνας αλλά και την ολοκλήρωση 
της δραστηριότητας ανίχνευσης του σχεδίου εργασίας οι συνολικοί γνωστικοί 
στόχοι που θέσαμε είναι α) να διακρίνουν και να ονομάζουν οι μαθητές τα 
εσωτερικά όργανα του πεπτικού συστήματος, β) να εξηγούν την πορεία της 
τροφής και γ) να συνδέουν τα όργανα του πεπτικού συστήματος.
Σκοπός και στόχοι της Έρευνας

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσουμε το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την χρή
ση του υπολογιστή στα πλαίσια ενός σχεδίου εργασίας στο νηπιαγωγείο. Ειδι
κότερα, οι στόχοι της έρευνας αφορούν αφενός στη μελέτη και το είδος των αλ
ληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και αφετέρου στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των 
διαφόρων αλληλεπιδράσεων σχετικά με την κατανόηση της γνωστικής περιο
χής των Φυσικών Επιστημών. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν τυ
χαία έξι μαθητές (2 νήπια και 4 προνήπια), ηλικίας 5-6 ετών σε ένα νηπιαγω
γείο ημιαστικής περιοχής. Οι μαθητές εργάστηκαν σε δυάδες χρησιμοποιώντας 
τον υπολογιστή.
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Εργαλεία
Κατά την ερευνητική διαδικασία, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: α) 

το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, μια προσομοίωση της 
λειτουργίας του πεπτικού συστήματος (http://kitses.com/animation/swfs/ 
digestion.swf), το παιχνίδι Jigsaw puzzle platinum και το λογισμικό γενικής χρή
σης Power Point, β) το πρόγραμμα Camtasia για τη σύλληψη της οθόνης εργα
σίας του υπολογιστή, γ) μια βιντεοκάμερα, δ) μια web camera, ε) το λογιστικό 
φύλλο excel και στ) το εργαλείο ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων Activitylens. 
Μέθοδος συλλογής και ανάλυσης δεδομένων

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βιντεοσκοπήθηκε χρησι
μοποιώντας το πρόγραμμα camtasia studio, προκειμένου να συλλεχθούν οι λε
κτικές και μη λεκτικές ενέργειες των μαθητών. Τα βίντεο εντάχθηκαν στο πρό
γραμμα Activitylens με τη βοήθεια του οποίου απομαγνητοφωνήθηκαν οι διά
λογοι, καταγράφηκαν οι ενέργειες των παιδιών και ορίστηκε το μοντέλο ανά
λυσης των αλληλεπιδράσεων. Το μοντέλο αυτό βασίστηκε α) στις κατηγορίες 
ανάλυσης της Yelland (Yelland, 2006) με τις οποίες μελετώνται αλληλεπιδρά
σεις, τόσο μεταξύ των υπό μελέτη υποκειμένων, όσο και μεταξύ των υποκειμέ
νων με τον ερευνητή και β) στις τρεις κατηγορίες ομιλίας και σκέψης του 
Mercer (Mercer & Wegerif, 1999), οι οποίες συμβάλλουν στη μελέτη της χρήσης 
του λόγου και συνεπώς του τρόπου σκέψης κατά τη διάρκεια των δραστηριο
τήτων. Οι κατηγορίες ομιλίας και σκέψης του Mercer αφορούν: Α) ομιλία αμφι
σβήτησης (disputational talk), η οποία χαρακτηρίζεται από διαφωνία και εξα- 
τομικευμένη λήψη αποφάσεων. Σε αυτό τον τύπο ομιλίας παρατηρούνται μερι
κές προσπάθειες εποικοδομητικής κριτικής των προτάσεων. Β) σωρευτική ομι
λία (cumulative talk) στην οποία οι ομιλητές δομούν θετικά την ομιλία τους, αλ
λά χωρίς να ασκούν κριτική πάνω σε ό,τι έχει πει ο άλλος. Οι ομιλητές δομούν 
μια «κοινή γνώση» μέσω συσσώρευσης. Γ) διερευνητική ομιλία (exploratory 
talk) στην οποία οι συνεργάτες συμμετέχουν συζητώντας ο ένας τις ιδέες του 
άλλου εποικοδομητικά.

Πίνακας 1: Παραδείγματα σωρευτικής, διερευνητικής και ομιλίας αμφισβήτησης 
Αποσπάσματα διαλόγων

Ομιλία αμφισβήτησης Σωρευτική ομιλία Ε: Εσύ συμφωνείς;
Α: Δεν είναι εδώ πέρα Ε: Πού είναι το τρελόμπαλο; Α: Ναι.

η κοιλιά του. Είναι εδώ Γ: (πατάει στην εικόνα με το Διερευνητική ομιλία
η κοιλιά του. παχύ έντερο) Ε: Αυτό εδώ;

Γ: Εδώ είναι η κοιλιά του Ε: Πού είναι το παχύ έντερο; Λ: Γλώσσα (την εικόνα με
και εδώ το στομάχι του. Γ: Στο παχύ. τον οισοφάγο)

Ε: Δείξε μου στο σώμα σου. Ε: Συμφωνείς;
Γ: Εδώ. (δείχνει χαμηλά στη Κ: Όχι, όχι. Είναι

κοιλιά του) ο οισοφάγος.
Ε: Συμφωνείς; Λ: Πρώτα γλώσσα, εδώ

στόμα και τώρα ο οισο-
φάγος

Όπου Ε: Ερευνητής, Γ: Γιώργος, Α: Άννα, Λ: Λευτέρης και Κ: Κωνσταντίνος

Ο
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Οι δηλώσεις και οι προτάσεις μπορούν να αμφισβητηθούν και να αντικρου- 
στεί η αμφισβήτηση, αλλά οι προκλήσεις δικαιολογούνται και διατυπώνονται 
εναλλακτικές υποθέσεις (Πίνακας 1). Συγκρινόμενη με τους άλλους δύο τύ
πους η γνώση είναι περισσότερο εκτεθειμένη δημόσια, επικεντρώνεται στη λο
γική και επιτυγχάνεται κοινή συμφωνία μεταξύ των συνεργατών. Ο διερευνη
τικός λόγος, από την ανάλυση των δεδομένων, φαίνεται ότι οδηγεί στην επίτευ
ξη των διδακτικών στόχων και επομένως σε καλύτερη επίδοση (Mercer, 2000).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα προκύπτουν τόσο από την ανάλυση των δεδομένων που 

υλοποιήθηκε και στις τρεις ομάδες όσο και από τις παρατηρήσεις της ερευνή- 
τριας κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν τα δεδο
μένα κάθε δραστηριότητας σε κάθε ομάδα σύμφωνα με τον Mercer και την 
Yelland και στη συνέχεια έγινε μελέτη δραστηριοτήτων ανάμεσα στις ομάδες. 
Μελέτη δραστηριοτήτων ανίχνευσης

Οι δραστηριότητες ανίχνευσης, στοχεύουν στη διερεύνηση της προϋπάρ- 
χουσας γνώσης των υπό μελέτη υποκειμένων για το αντικείμενο της έρευνάς 
μας. Η υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται, όπως προ- 
αναφέρθηκε, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή, που διευκόλυνε τον ερευνητή 
στη συλλογή των δεδομένων, εφ’ όσον μπορούσε να καταγράψει τις κινήσεις 
και τη διαλογική αλληλεπίδραση μέσω του camtasia studio και ακόμη βοήθησε 
στην ανάπτυξη ομάδων συνεργασίας.

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι στις δραστηριότητες ανί
χνευσης των αναπαραστάσεων των παιδιών για το πεπτικό σύστημα κυριαρχεί 
το μοντέλο αλληλεπίδρασης ζητάω πληροφορία/εξήγηση και προσφέρω πλη
ροφορία/εξήγηση. Ο διάλογος, που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ερευνητή και 
τους μαθητές, αλλά και ανάμεσα στους μαθητές είναι γενικά σωρευτικός, δη
λαδή, είναι δομημένος θετικά. Το μοντέλο αλληλεπίδρασης που επικρατεί είναι 
αναμενόμενο διότι ο ερευνητής, κυρίως, ζητάει πληροφορίες για να παροτρύ
νει τους μαθητές να δράσουν με το περιβάλλον και επίσης, ζητάει εξηγήσεις τό
σο για τις ενέργειες τους όσο και για να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης τους. Η 
στάση του ερευνητή στηρίζεται στο πρότυπο διδασκαλίας «Εγώ μόνο θα τον 
ρωτώ, δεν θα τον διδάσκω, και αυτός θα διερευνά μαζί με εμένα, και αν θα πα
ρατηρήσεις ότι του μιλάω ή του εξηγώ οτιδήποτε, γίνεται προκειμένου να εκ- 
φράσει τη γνώμη του» (Κορδάκη, 2000). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι στη δια- 
λογική αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται σημειώνονται ορισμένες διαφωνίες 
που άλλοτε είναι εποικοδομητικές και άλλοτε μη εποικοδομητικές, με αποτέλε
σμα την εμφάνιση του διερευνητικού λόγου και του λόγου αμφισβήτησης σύμ
φωνα με τον Mercer. Στην ομάδα με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης του 
διερευνητικού λόγου εκτός ότι παρουσιάζεται εντονότερη αλληλεπίδραση τό
σο με το περιβάλλον όσο και μεταξύ των υπό μελέτη υποκειμένων, παρουσιά
ζεται ότι οι μαθητές διαθέτουν μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για το πεπτικό 
σύστημα συνδέοντας τα δύο πρώτα όργανα. Διαφορές επίσης εμφανίζονται 
στην προϋπάρχουσα γνώση, που έχουν οι μαθητές για το «ταξίδι» της τροφής.
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Συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα πιστεύει ότι η πορεία της τροφής ξεκινάει από 
το στόμα και καταλήγει στην κοιλιά, η δεύτερη ομάδα ότι η τροφή ξεκινάει από 
το στόμα περνάει από τον οισοφάγο και καταλήγει στην καρδιά και η τρίτη 
ομάδα ότι η τροφή ξεκινάει από το στόμα περνάει από το στομάχι και φτάνει 
στην κοιλιά.
Μελέτη δραστηριοτήτων διδασκαλίας

Οι δραστηριότητες διδασκαλίας υλοποιούνται με τη βοήθεια του υπολογι
στή που έδωσε την ευκαιρία στα υπό μελέτη υποκείμενα να «παίξουν» δημι
ουργώντας και βρίσκοντας λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις και κατά συ
νέπεια να οδηγηθούν στη διερεύνηση και ανακάλυψη της γνώσης και να αλλη- 
λεπιδράσουν μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον οικοδομώντας τη γνώση.

Στις δραστηριότητες διδασκαλίας και στις τρεις ομάδες εφαρμόζεται το 
μοντέλο αλληλεπίδρασης ζητάω πληροφορία/εξήγηση και προσφέρω πληρο
φορία/εξήγηση, το οποίο οφείλεται στο ότι ο ερευνητής εσκεμμένα ζητάει πλη
ροφορίες για να ενθαρρύνει τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με το περιβάλ
λον και επίσης, ζητάει εξηγήσεις για τις ενέργειές τους και για να αντιληφθεί 
τον συλλογισμό τους. Στη δραστηριότητα ανακάλυψης του πεπτικού συστή
ματος η αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται είναι περισσότερο μεταξύ του ερευ
νητή και των μαθητών και ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι σωρευτικός. Ενώ 
στη δραστηριότητα με το puzzle ευνοείται η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθη
τών και δημιουργούνται περισσότερες αντιπαραθέσεις και κατά συνέπεια εμ
φανίζεται μια ποικιλία στη χρήση του λόγου, δηλαδή φανερώνονται και τα τρία 
είδη ομιλίας του Μοιήοι. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι και οι τρεις ομάδες 
στις δραστηριότητες διδασκαλίας χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ως εν δυ
νάμει γνωστικό εργαλείο, διερεύνησαν και ανακάλυψαν το πεπτικό σύστημα, 
γεγονός που φανερώνει την εκπλήρωση των διδακτικών στόχων.
Μελέτη δραστηριοτήτων αξιολόγησης

Οι δραστηριότητες αξιολόγησης αποσκοπούν στη σύγκριση της προϋπάρ- 
χουσας με την κατακτηθείσα γνώση και έτσι διαπιστώνουμε αν το μαθησιακό 
περιβάλλον συνέβαλε στη βελτίωση των αντιλήψεων των υπό μελέτη υποκειμέ
νων. Οι δραστηριότητες εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας ως εν δυνάμει γνω
στικό εργαλείο τον υπολογιστή και συγκεκριμένα χρησιμοποιείται ένα ανοι
χτού τύπου εκπαιδευτικό λογισμικό το Kidspiration, με το οποίο οι μαθητές κα
λούνται εξερευνώντας να επιλύσουν απλά προβλήματα και να συνεργαστούν 
σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου. Στις δραστηριότητες αξιολόγησης 
της γνώσης, που απέκτησαν οι μαθητές από τη διδακτική παρέμβαση, χρησι
μοποιείται το μοντέλο αλληλεπίδρασης ζητάω πληροφορία/εξήγηση και προ
σφέρω πληροφορία/εξήγηση. Στη διαλογική αλληλεπίδραση, που εξελίσσεται 
καθ’ όλη την διάρκεια της δραστηριότητας, παρουσιάζεται με μεγαλύτερη συ
χνότητα εμφάνισης ο σωρευτικός λόγος εξαιτίας του ρόλου που έχει αναλάβει 
ο ερευνητής-βοηθός, όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις. Όμως, διακρίνο- 
νται και ορισμένες διαφωνίες, που ορισμένες είναι εποικοδομητικές και οδη
γούν σε κοινές αποφάσεις και άλλες μη εποικοδομητικές, που συντελούν σε 
εξατομικευμένες λήψεις αποφάσεων. Συνεπώς, στο διάλογο αναπτύσσονται
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και τα τρία είδη ομιλίας του Mercer. Μέσω της αλληλεπίδρασης, που αναπτύσ
σεται ανάμεσα στον ερευνητή και τους μαθητές και μέσω της ενεργής δράσης 
των μαθητών με τη δραστηριότητα αξιολόγησης, αποδεικνύεται ότι επιτεύχθη
κε γνωστική βελτίωση στις ιδέες τους για το πεπτικό σύστημα. Ακόμη, παρατη- 
ρείται ότι η ομάδα που εμφανίζει μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης διερευνη
τικού λόγου και λιγότερο λόγο αμφισβήτησης έχει και τη καλύτερη γνωστική 
απόδοση. Επομένως, η ύπαρξη διερευνητικού λόγου οδηγεί προς τα επιθυμη
τά αποτελέσματα μιας μαθησιακής διαδικασίας σχεδιασμένης με τη χρήση του 
υπολογιστή.

Αναλυτικότερα, η πρώτη ομάδα, ενώ στη δραστηριότητα ανίχνευσης ανα
φέρει ότι η τροφή ξεκινάει από το στόμα και καταλήγει στην κοιλιά, στη δρα
στηριότητα αξιολόγησης μέσω της αναπαράστασης του πεπτικού συστήματος 
φαίνεται ότι οι μαθητές έχουν αποκτήσει σε έναν σχετικά ικανοποιητικό βαθ
μό την εικόνα των οργάνων του πεπτικού συστήματος, αλλά δεν μπορούν να 
ονομάσουν όλα τα όργανα. Η δεύτερη ομάδα στη δραστηριότητα ανίχνευσης 
πιστεύει ότι η πορεία της τροφής ξεκινάει από το στόμα, στη συνέχεια η τροφή 
περνάει από τον οισοφάγο και καταλήγει στην καρδιά, ενώ στη δραστηριότη
τα αξιολόγησης αυτό που επετεύχθη ήταν να προστεθούν δυο όργανα του 
πεπτικού συστήματος, το λεπτό και το παχύ έντερο και επίσης οι μαθητές να 
καταλάβουν ότι η τροφή αποβάλλεται από τον οργανισμό μας. Τέλος, η τρίτη 
ομάδα, ενώ στη δραστηριότητα ανίχνευσης αναφέρει ότι η τροφή ξεκινάει από 
το στόμα, περνάει από το στομάχι και φτάνει στην κοιλιά, στην δραστηριότητα 
αξιολόγησης, αρχικά, οι μαθήτριες εξηγούν ότι η τροφή ξεκινάει από το στόμα, 
περνάει από το λαιμό, μετά από την καρδιά και φτάνει στην κοιλιά, αλλά τελι- 
κώς, στην απεικόνιση της πορείας της τροφής καταλήγουν ότι η τροφή ξεκινά
ει από το στόμα και σταματάει στην κοιλιά, όπου κοιλιά είναι το στομάχι. 
Μελέτη δραστηριοτήτων βελτίωσης

Οι δραστηριότητες βελτίωσης πραγματοποιούνται διότι τα υπό μελέτη 
υποκείμενα δεν είχαν τη προσδοκώμενη απόδοση στην αξιολόγηση και απο
βλέπουν στη γνωστική πρόοδο. Οι δραστηριότητες επιλέχθηκε να υλοποιηθούν 
με τη βοήθεια του υπολογιστή κάνοντας χρήση εκπαιδευτικής προσομοίωσης. 
Από την ανάλυση των δεδομένων, στις δραστηριότητες βελτίωσης της κεκτημέ- 
νης γνώσης επικρατεί το μοντέλο αλληλεπίδρασης, ζητάω πληροφορία/εξήγη
ση και προσφέρω πληροφορία/εξήγηση και ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι 
κυρίως σωρευτικός. Όμως, εμφανίζονται και κάποια στοιχεία διερευνητικού 
και λόγου αμφισβήτησης. Στις δυο από τις τρεις ομάδες, παρ’ όλο που παρου
σιάζεται ο διερευνητικός λόγος, δεν επήλθε γνωστική πρόοδος, επειδή η προ
σομοίωση είχε ελάχιστα φανταστικά στοιχεία, που εμπόδιζαν την βελτίωση της 
γνώσης. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
στην επιλογή της προσομοίωσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι διδακτικοί στόχοι δεν 

επιτεύχθηκαν πλήρως αλλά παρ’ όλα αυτά, σημειώθηκε γνωστική πρόοδος στη
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σκέψη των παιδιών για το υπό μελέτη αντικείμενο. Σημαντική βελτίωση υπάρ
χει στις ομάδες που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης διερευ
νητικού λόγου με την προϋπόθεση όμως ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι 
αναπτυξιακά κατάλληλα. Στη δραστηριότητα με την προσομοίωση, παρ’ ότι 
υπήρχε ο διερευνητικός λόγος, δεν πραγματοποιήθηκε καλύτερη επίδοση διό
τι κατά την υλοποίησή της διαπιστώθηκε ότι ήταν ακατάλληλη λόγω των 
φανταστικών στοιχείων. Επομένως, η γνωστική εξέλιξη του μαθητή εξαρτάται 
τόσο από το σχεδιασμό του σχεδίου εργασίας δηλαδή αν οι δραστηριότητες 
προωθούν το διερευνητικό λόγο όσο και από την ορθολογική αξιολόγηση των 
τεχνολογιών.
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