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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές λειτουργίες του 
προσαρμοστικού μαθησιακού περιβάλλοντος εννοιολογικής χαρτογράφησης 
COMPASS και μια μελέτη που είχε ως στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσματι- 
κότητας του COMPASS ως εργαλείο διδασκαλίας σε σχέση με την παραδοσια
κή «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία. Από τα αποτελέσματα της μελέτης 
διαφαίνεται ότι το COMPASS συνεισφέρει θετικά στη μαθησιακή διαδικασία, 
διδάσκοντας, υποστηρίζοντας και καθοδηγώντας τους μαθητές και μπορεί να 
αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας και αξιολόγησης στην εκ
παιδευτική διαδικασία.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εννοιολογική χαρτογράφηση, Εννοιολογικός χάρτης, Δ ι
δασκαλία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο εννοιολογικός χάρτης (ΕΧ) αποτελεί ένα από τα διαγραμματικά εργα

λεία εξωτερίκευσης και αναπαράστασης των εννοιολογικών σχημάτων των μα
θητών, συμβάλλοντας στη διερεύνηση και αξιοποίησή τους και ενισχύοντας 
την εποικοδομητική και νοηματική μάθηση (Novak & Gowin 1984). Έ νας ΕΧ 
αποτελείται από κόμβους που αναπαριστούν τις έννοιες και από συνδέσμους 
που προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών, περιγράφοντας πώς μια έν
νοια συνδέεται με μια άλλη. Η τριάδα Έννοια-Σύνδεσμος-Έννοια δημιουργεί 
μια πρόταση. Η διαδικασία κατασκευής ενός ΕΧ καλείται εννοιολογική χαρ
τογράφηση (ΕΧΓ).

Ο ΕΧ στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να αποτελέσει (i) μια διδακτι
κή στρατηγική/τεχνική και μια στρατηγική για το σχεδιασμό και την οργάνωση 
της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου και της εκπαιδευτικής διαδικα
σίας, (ii) ένα εργαλείο αναπαράστασης και αξιολόγησης του «τι γνωρίζουν» οι 
μαθητές, και (iii) μια μαθησιακή στρατηγική. Ο ΕΧ έχει αξιοποιηθεί σε διάφο
ρα γνωστικά πεδία και βαθμίδες εκπαίδευσης και η βιβλιογραφία σχετικά με τη 
συνεισφορά και την αποτελεσματικότητα του στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και στη μάθηση είναι ιδιαίτερα πλούσια. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυ
χθεί υπολογιστικά εργαλεία/περιβάλλοντα εννοιολογικής χαρτογράφησης τό
σο σε εμπορικό επίπεδο, όπως το Inspiration όσο και σε ερευνητικό, όπως το 
CmapTools (Canas et al. 2004), η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (Komis et al. 2002), το 
Synergo (Avouris et al. 2004) και το COMPASS (Γουλή & Γόγουλου 2006). Στην
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παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές λειτουργίες του 
COMPASS καθώς και μια μελέτη αξιοποίησής του ως εργαλείο διδασκαλίας.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ COMPASS
Το προσαρμοστικό μαθησιακό περιβάλλον ΕΧΓ COMPASS (Concept MaP 

ASSessment & learning environment) (http://hermes.di.uoa.gr/compass) έχει στό
χο να υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία και τη διαδικασία της αξιολόγησης, 
σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο είναι εφαρμόσιμη η τεχνική της ΕΧΓ, 
μέσα από:
• την εκπόνηση διαφορετικού τύπου δραστηριοτήτων ΕΧΓ, οι οποίες μπορεί 

να αφορούν σε εργασίες, όπως κατασκευή, επέκταση, αξιολόγηση/διόρθω
ση συμπλήρωση και σχολιασμός ενός χάρτη. Ανάλογα με τα προσδοκώμε- 
να αποτελέσματα, οι μαθητές μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους μια λίστα 
εννοιών ή/και μια λίστα συνδέσμων ή μπορεί να είναι ελεύθεροι να επιλέ- 
ξουν τις έννοιες/συνδέσμους που θα συμπεριλάβουν στο χάρτη τους.

• τη δυνατότητα ανάλυσης και αξιολόγησης των χαρτών των μαθητών προ- 
κειμένου να διαγνωστούν τυχόν εσφαλμένες αντιλήψεις τους και να εκτι- 
μηθεί ποιοτικά και ποσοτικά το επίπεδο γνώσης τους. Η ανάλυση και η 
αξιολόγηση των ΕΧ στηρίζεται στη σύγκριση του χάρτη του μαθητή με το 
χάρτη του εκπαιδευτικού-ειδικού.

• την παροχή εξατομικευμένης διδασκαλίας και καθοδήγησης. Συγκεκριμέ
να, το COMPASS καθοδηγεί, βοηθά και διδάσκει τους μαθητές παρέχοντας 
διαφορετικές μορφές (γραφική, λεκτική διαλογική) και πολλαπλές μονάδες 
ανατροφοδότησης (π.χ. επεξήγηση της πρότασης/αντίληψης, διδακτικές 
εκπαιδευτικές μονάδες, αναστοχαστικές ερωτήσεις λάθους, διερευνητικές 
αναστοχαστικές ερωτήσεις, χαρακτηρισμός της αντίληψης, ορθή πρόταση), 
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών (τις προτι
μήσεις, τη συμπεριφορά δηλαδή τις επιλογές κατά τη διάρκεια αλληλεπί
δρασης με το περιβάλλον και το γνωστικό επίπεδο) (Gouli et al. 2006). Οι 
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στην παρουσίαση της ανα
τροφοδότησης, επιλέγοντας τη μορφή και τη μονάδα ανατροφοδότησης 
που επιθυμούν, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες τους.
Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται μια δραστηριότητα ΕΧΓ, η οποία αφορά μια ερ

γασία αξιολόγησης και διόρθωσης ενός ΕΧ. Στην επιφάνεια εργασίας απεικο
νίζεται ο χάρτης που οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν και να διορθώ
σουν ενώ στο κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας (από αριστερά προς τα δε
ξιά) παρουσιάζεται η εκφώνηση της δραστηριότητας, τα προσδοκώμενα απο
τελέσματα καθώς και οι λίστες συνδέσμων και εννοιών που είναι διαθέσιμες. 
Κατά την εκπόνηση της δραστηριότητας, ο μαθητής μπορεί να ζητήσει Ανάλυ
ση Χάρτη, μέσω της διαθέσιμης επιλογής στην εργαλειοθήκη και στο μενού, να 
λάβει ανατροφοδότηση σύμφωνα με τους στόχους και τα προσδοκώμενα απο
τελέσματα της δραστηριότητας καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, 
και να έχει πρόσβαση στο μοντέλο του που διατηρεί το σύστημα.
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Σχήμα 1: H επιφάνεια διεπαφής του περιβάλλοντος COMPASS

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ COMPASS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Στο πλαίσιο αξιοποίησης του περιβάλλοντος στην τάξη, πραγματοποιήσα

με μια μελέτη με στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του COMPASS 
ως εργαλείο διδασκαλίας σε σχέση με την παραδοσιακή «πρόσωπο με πρόσω
πο» διδασκαλία.
Συμμετέχοντες στη μελέτη & Σχηματισμός Ομάδων

Στη μελέτη συμμετείχαν 65 μαθητές (n=65), 35 κορίτσια και 30 αγόρια, της 
B' τάξης, του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης, Αττικής και δύο εκπαιδευτικοί, εκ 
των οποίων η μία ήταν η διδάσκουσα. Στο πλαίσιο της μελέτης συγκροτήθηκαν 
δύο ομάδες μαθητών, μια πειραματική ομάδα που διδάχθηκε συγκεκριμένες 
έννοιες μέσα από την εκπόνηση μιας δραστηριότητας ΕΧΓ στο σύστημα 
COMPASS και μια ομάδα ελέγχου που διδάχθηκε τις συγκεκριμένες έννοιες 
από τη διδάσκουσα, ακολουθώντας την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη. 
Πριν τη διεξαγωγή της μελέτης, όλοι οι μαθητές εκπόνησαν ένα τεστ αξιολόγη
σης προκειμένου να ενταχθούν στην πειραματική ομάδα ή στην ομάδα ελέγχου 
με στόχο να μην υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο 
ομάδες όσον αφορά στην επίδοση τους. Μετά την ομαδοποίηση, η πειραματι
κή ομάδα είχε 33 μαθητές και η ομάδα ελέγχου 32 μαθητές. Οι μαθητές της πει
ραματικής ομάδας χωρίστηκαν σε 3 τμήματα των 8 μαθητών και σε 1 τμήμα 
των 9 μαθητών, ώστε κάθε μαθητής να έχει το δικό του υπολογιστή στο εργα-
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στήριο του σχολείου (διαθέτει 10 υπολογιστές). Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου 
χωρίστηκαν σε δύο τμήματα των 18 μαθητών. Οι μαθητές και των δύο ομάδων 
ήταν εξοικειωμένοι με την τεχνική της ΕΧΓ και την κατασκευή ΕΧ γιατί ο ΕΧ 
είχε χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο διδασκαλίας και αξιολόγησης στο μά
θημα της Πληροφορικής.

Διαδικασία
Η διάρκεια της μελέτης ήταν 4 εβδομάδες και οργανώθηκε στις ακόλουθες 

φάσεις:
• 1η φάση - Επίδειξη και εξοικείωση με το περιβάλλον COMPASS: Ολοκλη

ρώθηκε την 1η και τη 2η εβδομάδα και είχε διάρκεια 2 διδακτικές ώρες. Οι 
λειτουργίες του COMPASS παρουσιάστηκαν σε όλους τους μαθητές και οι 
μαθητές εκπόνησαν μια δραστηριότητα κατασκευής ΕΧ που αφορούσε 
στην έννοια «Κύρια Μνήμη» (την οποία είχαν διδαχθεί) προκειμένου να 
εξοικειωθούν με το περιβάλλον και τις λειτουργίες του.

• 2η φάση - Κατάθεση αρχικού τεστ αξιολόγησης: Ολοκληρώθηκε τη 2η εβδο
μάδα, είχε διάρκεια 30 λεπτά και συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και των δύο 
ομάδων.

• 3η φάση -  Διδασκαλία της έννοιας «Περιφερειακές Μ ονάδες Αποθήκευ
σης» (ΠΜΑ): Ολοκληρώθηκε την 3η εβδομάδα και είχε διάρκεια 2 διδακτι
κές ώρες. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας κλήθηκαν να διδαχθούν τη 
συγκεκριμένη έννοια μέσα από το περιβάλλον COMPASS, στο πλαίσιο εκ
πόνησης μιας δραστηριότητας ΕΧΓ. Συγκεκριμένα, οι μαθητές έπρεπε να 
κατασκευάσουν έναν ΕΧ που αφορούσε στη συγκεκριμένη κεντρική έν
νοια. Κατά την εκπόνηση της δραστηριότητας είχαν στη διάθεσή τους μια 
λίστα από 24 έννοιες και μια λίστα από 21 συνδέσμους και έπρεπε να απει
κονίσουν στο χάρτη τους τις κατάλληλες έννοιες και να τις συνδέσουν με 
τους κατάλληλους συνδέσμους, απορρίπτοντας τις έννοιες και τους συνδέ
σμους που ήταν μη ορθοί. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη συγκεκριμένη 
φάση ήταν καθαρά βοηθητικός όσον αφορά στις λειτουργίες του περιβάλ
λοντος. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας, οι μαθητές είχαν 
πρόσβαση στην ανατροφοδότηση που παρείχε το σύστημα και συγκεκρι
μένα (i) στις διδακτικές εκπαιδευτικές μονάδες που είχαν οριστεί για όλες 
τις έννοιες της λίστας εννοιών, (ii) στο χάρτη του ειδικού, (iii) στη διαλογι- 
κή μορφή ανατροφοδότησης, (iv) στον ποιοτικό χαρακτηρισμό των προτά
σεων/αντιλήψεων τους, και (v) στην ποσοτική εκτίμηση του γνωστικού 
τους επιπέδου. Για τους μαθητές της ομάδας ελέγχου ακολουθήθηκε η πα
ραδοσιακή διδασκαλία της συγκεκριμένης έννοιας μέσα στην τάξη. Μέσω 
εισήγησης παρουσιάστηκαν στους μαθητές οι νέες έννοιες (π.χ. κατηγορίες 
μονάδων αποθήκευσης, χαρακτηριστικά) και μέσω ερωτήσεων-απαντήσε- 
ων και συζήτησης με τους μαθητές εξετάστηκαν οι σχέσεις των νέων εννοι
ών με έννοιες που ήδη γνώριζαν οι μαθητές (π.χ. ο τρόπος προσπέλασης 
στα δεδομένα των μονάδων αποθήκευσης, οι διαφορές των ΠΜΑ και της 
κύριας μνήμης).
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• 4η φάση -  Κατάθεση τελικού τεστ αξιολόγησης: Ολοκληρώθηκε την 4η εβ
δομάδα, είχε διάρκεια 1 διδακτική ώρα και συμμετείχαν όλοι οι μαθητές
και των δύο ομάδων.

Ερευνητικά Εργαλεία -  Συλλογή Δεδομένων
Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων 

ήταν το αρχικό και το τελικό τεστ αξιολόγησης. Στο αρχικό τεστ όλοι οι μαθη
τές κλήθηκαν να κατασκευάσουν με «χαρτί-μολύβι» έναν ΕΧ που αφορούσε 
στην κεντρική έννοια «ΠΜΑ». Η διδασκαλία της συγκεκριμένης έννοιας δεν εί
χε πραγματοποιηθεί πριν την ερευνητική διαδικασία. Οι μαθητές κατά τη διάρ
κεια εκπόνησης της δραστηριότητας είχαν στη διάθεσή τους μια λίστα από 24 
έννοιες προκειμένου να διερευνηθεί αν γνώριζαν τις συγκεκριμένες έννοιες 
(όπως «Σκληρός Δίσκος», «Μαγνητικά Μέσα Αποθήκευσης», «Χωρητικότη
τα», «Byte», «Συμπαγής Δίσκος») και είχαν τη δυνατότητα να ορίσουν συνδέ
σμους της αρεσκείας τους. Επίσης, για την κατασκευή του χάρτη, οι μαθητές εί
χαν στη διάθεσή τους ένα σύνολο ερωτήσεων, όπως «Ποιες είναι οι βασικές κα
τηγορίες των ΠΜΑ;», «Ποιες μονάδες ανήκουν σε κάθε κατηγορία;». Στόχος 
των ερωτήσεων ήταν η εκμαίευση των πρότερων γνώσεων των μαθητών σχετι
κά με τις έννοιες που είχαν στη διάθεσή τους καθώς και η καθοδήγησή τους στη 
διαδικασία οργάνωσης και αποσαφήνισης των εννοιολογικών τους σχημάτων.

Το τελικό τεστ αξιολόγησης περιελάμβανε ένα σύνολο ανοικτών ερωτήσε
ων και μια δραστηριότητα ΕΧΓ. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονταν 10 ανοικτές 
ερωτήσεις που αφορούσαν στις έννοιες που διδάχθηκαν οι μαθητές στην 3η φά
ση. Ενδεικτικές ερωτήσεις ήταν: (i) Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες των πε
ριφερειακών μονάδων αποθήκευσης; Να αναφέρεις τις μονάδες αποθήκευσης 
που ανήκουν σε κάθε κατηγορία, (ii) Τι σημαίνει ο όρος μορφοποίηση μονάδας 
αποθήκευσης; Σε ποιες μονάδες αποθήκευσης είναι απαραίτητη η μορφοποίη
ση;. Η δραστηριότητα ΕΧΓ αφορούσε στην κατασκευή ενός ΕΧ για την κε
ντρική έννοια «ΠΜΑ» και πραγματοποιήθηκε με «χαρτί-μολύβι». Οι μαθητές 
είχαν στη διάθεσή τους μια λίστα με 24 έννοιες (ίδια λίστα με το αρχικό τεστ). 
Ερωτήσεις βοήθειας/καθοδήγησης δεν ήταν διαθέσιμες. Στόχος της δραστη
ριότητας ΕΧΓ ήταν η εκτίμηση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών μέσω 
ενός δεύτερου εργαλείου αξιολόγησης (εκτός των ανοικτών ερωτήσεων) και η 
διερεύνηση της αλλαγής των ΕΧ των μαθητών που κατασκευάστηκαν στο αρ
χικό και στο τελικό τεστ και κατ’ επέκταση της αλλαγής στη γνωστική δομή 
τους.
Ανάλυση Δεδομένων

Για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων ΕΧΓ στο αρχικό και στο τελικό 
τεστ και κατ’ επέκταση για την εκτίμηση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών 
εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος των Goldsmith et al. (1991), από τον οποίο προέκυ- 
ψαν οι αντίστοιχοι δείκτες προσέγγισης (Πίνακας 1 - στήλη αρχικό τεστ και Πί
νακας 2). Επιπλέον, στους χάρτες των μαθητών και των δύο ομάδων, στο πλαί
σιο του αρχικού και του τελικού τεστ, μετρήθηκαν στοιχεία που αφορούσαν 
στον αριθμό των απεικονιζόμενων εννοιών και των προτάσεων καθώς και στον 
αριθμό των ορθών εννοιών και των ορθών προτάσεων. Στον Πίνακα 2 πα
ρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των συγκεκριμένων στοι-
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χείων και για τις δύο ομάδες στο αρχικό και στο τελικό τεστ. Για την εκτίμηση 
του γνωστικού επιπέδου των μαθητών στο τελικό τεστ, οι ανοικτές ερωτήσεις 
αξιολογήθηκαν από τους δύο εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη μελέτη. 
Κάθε ερώτηση βαθμολογήθηκε σε κλίμακα από 0 έως 10, δίνοντας τη μέγιστη 
βαθμολογία 100. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson των βαθμολογιών των δύο 
αξιολογητών ήταν 0.953 (r=0.953, df=63, p<0.01). Ο μέσος όρος των βαθμολο
γιών των δύο αξιολογητών αποτέλεσε την εκτίμηση του γνωστικού επιπέδου 
των μαθητών στο τελικό τεστ (οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις παρου
σιάζονται στον Πίνακα 1). Η εκτίμηση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών 
στο αρχικό τεστ αξιοποιήθηκε στην ομαδοποίηση των μαθητών. Η εκτίμηση 
του γνωστικού επιπέδου των μαθητών τόσο από τις ανοικτές ερωτήσεις όσο 
και από την αξιολόγηση των ΕΧ και οι μετρήσεις στοιχείων των χαρτών αξιο- 
ποιήθηκαν στη διερεύνηση πιθανής αλλαγής του γνωστικού επιπέδου των μα
θητών και της γνωστικής δομής τους μετά την πειραματική παρέμβαση. 
Αποτελέσματα

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 προκύπτει ότι οι επιδόσεις των μαθη
τών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στο αρχικό τεστ δε δια
φέρουν σημαντικά (t=-0.255, df=63, p=0.799). Η διπλή μικτή ανάλυση διακύ
μανσης με συσχετισμένο παράγοντα το χρόνο (αρχικό και τελικό τεστ) και μη 
συσχετισμένο παράγοντα τη μέθοδο διδασκαλίας (ΕΧΓ μέσω COMPASS και 
παραδοσιακή διδασκαλία) χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της αλληλεπί
δρασης της μεθόδου διδασκαλίας στην επίδοση των μαθητών (εξαρτημένη με
ταβλητή). Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
δύο συνθηκών και η μεταβολή με το χρόνο είναι στατιστικώς σημαντικές 
(Fj 63= 22.7, p<0.001). Αν και οι μέσοι όροι πριν από την πειραματική συνθήκη 
μεταξύ των δύο ομάδων δε διαφέρουν σημαντικά, ο μέσος όρος της επίδοσης 
μετά την πειραματική συνθήκη για την πειραματική ομάδα είναι σημαντικά 
υψηλότερος (t= 4.179, df=63,p<0.001) από αυτόν της ομάδας ελέγχου. Επίσης, 
τόσο για την πειραματική ομάδα όσο και για την ομάδα ελέγχου, υπάρχει στα
τιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση των μαθητών μεταξύ των δύο χρονι
κών συνθηκών (πειραματική ομάδα: t=-24.035, df=32,p  <0.001, ομάδα ελέγχου: 
t=-10.080, df=31, p  <0.001). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και οι δύο ομά
δες βελτίωσαν την επίδοσή τους, μετά τη διδασκαλία της έννοιας «ΠΜΑ» είτε 
με την τεχνική της ΕΧΓ μέσω COMPASS είτε μέσω της παραδοσιακής διδα
σκαλίας. Όμως οι μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν σημαντικά υψηλό
τερη επίδοση στο τελικό τεστ από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. Το γεγο
νός αυτό αποτελεί μια ένδειξη ότι η διδακτική μέθοδος που ακολουθήθηκε μέ
σω του COMPASS συνεισφέρει θετικότερα στη μαθησιακή διαδικασία σε σχέ
ση με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 2 που αφορούν στην πληρότητα και 
στην ορθότητα των ΕΧ των μαθητών (όπως αυτή εκτιμάται από το δείκτη προ
σέγγισης) και κατ’ επέκταση στην εκτίμηση του γνωστικού επιπέδου των μα
θητών, προκύπτουν σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο συνθηκών 
(πειραματική και ελέγχου) και τη μεταβολή με το χρόνο (F1 63= 17.0 3 2, 
p<0.001). Η επίδοση των μαθητών της πειραματικής ομάδας στο τελικό τεστ εί-

- e -



4 6 .  84 p 3 4 0_347 9 / 1 / 0 8  9 : 3 8  AM Page 346
&

346 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΟΥΛΗ, ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΓΟΓΟΥΛΟΥ KAI MAPIA ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

ναι σημαντικά υψηλότερη (t=3.603, df=63, p=0.001) από την επίδοση των μα
θητών της ομάδας ελέγχου. Σε συμφωνία με τα προηγούμενα, στο τελικό τεστ, 
οι μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν υψηλότερη επίδοση και κατασκεύ
ασαν ΕΧ πιο ορθούς και πλήρεις σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγ
χου.

Πίνακας 1: Οι μέσοι όροι (και οι τυπικές αποκλίσεις) της επίδοσης των μαθητών

Ομάδα Επίδοση Μαθητών
Αρχικό Τεστ Τελικό Τεστ

Πειραματική Ομάδα (n=33) 
Ομάδα Ελέγχου (n=32) 
Σύνολο (n=65)

11.61 (8.11) 
12.13 (8.27) 
11.86 (8.13)

68.61 (17.22) 
48.63 (21.18) 
58.77 (21.61)

Πίνακας 2: Μέσοι Ό ρο ι (και τυπικές αποκλίσεις) για τα  στοιχεία των ΕΧ

Στοιχεία ΕΧ Πειραματική Ομάδα (n=33) Ομάδα Ελέγχου (n=32)
Αρχικό Τεστ Τελικό Τεστ Αρχικό Τεστ Τελικό Τεστ

Δείκτης Προσέγγισης 
Αριθμός Απεικ. Εννοιών 
Αριθμός Απεικ. Προτάσεων 
Αριθμός Ορθών Εννοιών 
Αριθμός Ορθών Προτάσεων

11.61 (8.11) 
9.27 (2.5) 
8.42 (2.49) 
3.85 (2.33) 
2.88 (2.19)

58.45 (15.26)
18.45 (1.95) 
19.36 (3.1) 
16.58 (3.01) 
15.97 (4.1)

12.13 (8.27) 
9.75 (2.69) 
8.72 (3.36) 
4.5 (2.42) 
3.19 (2.48)

43.63 (17.86) 
17.22 (3.6) 
18.25 (4.79) 
12.97 (3.75) 
12.06 (4.78)

Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι οι μαθητές, στους χάρτες που κατασκεύ
ασαν στο τελικό τεστ, απεικόνισαν περισσότερες ορθές έννοιες και προτάσεις 
από το αρχικό τεστ. Επίσης, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομά
δας ελέγχου όσον αφορά στον αριθμό των απεικονιζόμενων εννοιών (t=1.713, 
df=47.498, p=0.093) και στον αριθμό των απεικονιζόμενων προτάσεων (t=1.11, 
df=52.884, p=0.272) στους ΕΧ του τελικού τεστ. Παρόλο όμως που οι μαθητές 
των δύο ομάδων, στο τελικό τεστ, απεικόνισαν στους χάρτες τους ανάλογο αρι
θμό εννοιών και προτάσεων, τα αποτελέσματα που αφορούν στην ορθότητα 
των εννοιών (t=4.28, df=63, p<0.001) και των προτάσεων (t=3.54, df=63, 
p=0.001) υποδεικνύουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 
δύο ομάδων. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας απεικόνισαν στους χάρτες 
τους μεγαλύτερο αριθμό ορθών εννοιών και συσχέτισαν τις έννοιες με πιο ορ
θούς συνδέσμους. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα μας οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέ
σματα και υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές που δι

δάχθηκαν την έννοια «Περιφερειακές Μονάδες Αποθήκευσης» μέσα από την 
εκπόνηση της δραστηριότητας ΕΧΓ, έχοντας αποκλειστικά εκείνοι τον έλεγχο 
της μαθησιακής τους πορείας και «δάσκαλο» την ανατροφοδότηση που ήταν 
διαθέσιμη από το COMPASS είχαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και το 
γνωστικό τους επίπεδο μετά την πειραματική παρέμβαση ήταν πιο υψηλό σε 
σχέση με τους μαθητές που διδάχθηκαν τη συγκεκριμένη έννοια στο πλαίσιο
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της παραδοσιακής διδασκαλίας. Επίσης, οι αντιλήψεις των μαθητών της πει
ραματικής ομάδας ήταν ορθότερες και πληρέστερες σε σχέση με τις αντιλήψεις 
των μαθητών της ομάδας ελέγχου, μετά την πειραματική παρέμβαση. Από τα 
αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν διαφαίνεται ότι το περιβάλλον coM pA ss 
συνεισφέρει θετικά στη μαθησιακή διαδικασία, διδάσκοντας, υποστηρίζοντας 
και καθοδηγώντας τους μαθητές και μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική 
πρόταση διδασκαλίας και αξιολόγησης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδι
κασίας.
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