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Περίληψη
Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα τεχνολογικό μέσο, το οποίο υπό παιδαγωγικές 
προϋποθέσεις, μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων στη σχολική 
τάξη. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η εισαγωγή του στην εκπαιδευτική πράξη 
συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως σε θέματα αλληλεπίδρασης 
εκπαιδευτικών και μαθητών. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε πως η άκριτη χρήση του στη 
σχολική τάξη συνέβαλλε στην ενδυνάμωση της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης, και σε 
αρκετές περιπτώσεις αποδυνάμωσε την συνεργατική μάθηση. Στην παρούσα εισήγηση 
παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο του πίνακα, τα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητές και οι 
παιδαγωγικές του εφαρμογές και τίθεται το θεωρητικό πλαίσιο παιδαγωγικής αξιοποίησής του 
στη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία. Τέλος, παρουσιάζονται οι προβληματισμοί από την 
εκπαιδευτική χρήση του στη σχολική τάξη, όπως αυτοί προκύπτουν από τη μελέτη της 
βιβλιογραφίας.

Λέξεις κλειδιά: διαδραστικός πίνακας, χαρακτηριστικά, εφαρμογές, παιδαγωγική αξιοποίηση.

1. Εισαγωγή
Η εκπαιδευτική κοινότητα στις μέρες μας, σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας 
υπολογιστές και ψηφιακά δίκτυα, έχει ενσωματώσει τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλάζοντας ριζικά τον 
τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η μάθηση (Pedroni, 1997). Η κύρια συνεισφορά 
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και τη μαθησιακή διαδικασία προκύπτει άμεσα από τα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά και από τους τρόπους καταγραφής, αναπαράστασης και 
διαχείρισης της παρεχόμενης πληροφορίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν στη 
γρήγορη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών, στην παρουσίαση 
τους μέσω δυναμικών, αλληλεπιδραστικών, πολλαπλών αναπαραστάσεων και στην 
επικοινωνία (Mikropoulos & Bellou, 2006). Στο σύγχρονο σχολείο οι ΤΠΕ δεν θα 
πρέπει να περιορίζονται απλά και μόνο στον πληροφορικό αλφαβητισμό των 
μαθητών -  που έτσι και αλλιώς αποτελεί αναγκαίο γραμματισμό -  αλλά θα πρέπει να 
αξιοποιούνται ως δυναμικά εργαλεία και εφαρμογές υποστήριξης, ενίσχυσης και 
εμπλουτισμού της διδασκαλίας και της μικτής πολυμορφικής μάθησης (Lionarakis,
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1998; Αναστασιάδης, 2008). Το ζήτημα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία προσδιορίζεται από ποικίλους παράγοντες, που σχετίζονται περισσότερο 
με τα γνωσιακά ενδιαφέροντα (Habermas, 1972) των εκπαιδευτικών, το στενότερο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο και το ευρύτερο πολιτικό, παρά με τις δυνατότητες των ίδιων 
των ΤΠΕ (Fragaki, 2010). Τα γνωσιακά ενδιαφέροντα αφορούν στο φιλοσοφικό 
πλαίσιο του κάθε εκπαιδευτικού που τον προτρέπει ή τον αποτρέπει να ακολουθήσει 
μια διδακτική προσέγγιση (Κωστούλα -  Μακράκη & Μακράκης, 2006).

2. Αποτίμηση Διεθνούς Εμπειρίας
Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαδραστικός Πίνακας (ΔΠ) αποτελεί μια καινοτόμο 
εκπαιδευτική τεχνολογία που εισήχθηκε στην εκπαίδευση γύρω στα τέλη της 
δεκαετίας του ’90. Η χρήση του, αρχικά, υιοθετήθηκε από τις επιχειρήσεις και 
αργότερα από την εκπαίδευση, κυρίως στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα.

Πολλές κυβερνήσεις παγκοσμίως, έχουν ήδη επενδύσει και επενδύουν συνεχώς 
μεγάλα ποσά στην νέα αυτή εκπαιδευτική τεχνολογία, προσβλέποντας στη βελτίωση 
της απόδοσης των μαθητών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο ΔΠ εμφανίζεται 
στα σχολεία χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Αγγλία και η Αυστραλία. Σήμερα, στη Μεγάλη 
Βρετανία το 72% των σχολικών αιθουσών διαθέτουν ΔΠ. Ακολουθεί η Δανία (42%), 
Ολλανδία (40%), Αμερική, Αυστραλία, Ιρλανδία (30%), Μεξικό (28%), Πορτογαλία 
(25%), Νέα Ζηλανδία και Καναδάς (20%) Ισπανία (11%), Φιλανδία (10%), Ρωσία 
(9%). Ακολουθούν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Τουρκία, η Κίνα κ.λπ. Οι 
παραπάνω αριθμοί αντιπροσωπεύουν μόνο το 7% των σχολικών αιθουσών που 
διαθέτουν ΔΠ παγκοσμίως. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι ή ενσωμάτωση των ΔΠ στην 
Κύπρο, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από το Πρόγραμμα Χρήσης ΤΠΕ στο 
Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, 
2006), η οποία περιλάμβανε την εγκατάσταση 4.646 ΔΠ στα Κυπριακά σχολεία μέχρι 
το τέλος του 2009.

Στην Ελλάδα ο ΔΠ χρησιμοποιείται κυρίως σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια 
αλλά και Πανεπιστήμια, ενώ μέχρι στιγμής ο αριθμός των δημόσιων σχολείων στα 
οποία υπάρχει είναι μικρός. Τα τελευταία χρόνια ο Δ.Π χρησιμοποιείται σε ορισμένα 
σχολεία της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης (Τριανταφυλλίδης, 2008; Νιάρρου & 
Γρουσουζάκου, 2007), χωρίς ακόμα να υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα τα οποία να 
αποτιμούν την παιδαγωγική του αξιοποίηση στη σχολική τάξη. Σύμφωνα με άλλες 
εξαγγελίες του ΥΠΔΒΜΘ, η εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων στην εκπαίδευση 
θα ξεκινήσει από τα Γυμνάσια καθώς αναμένεται να εξοπλιστούν οι σχολικές 
αίθουσες τάξεων του Γυμνασίου με Δ.Π, για όσα από αυτά εκδηλώσουν σχετικό 
ενδιαφέρον.

3. Ορισμος- Χαρακτηριστικά- Εφαρμογές
Ο ΔΠ θα μπορούσε να περιγραφεί ως «ένα σύστημα που μεταφέρει την οθόνη του
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υπολογιστή σε μεγάλη διάσταση, ευνοώντας την αλληλεπίδραση τ°υ χρήστη με 
αυτήν μέσω φυσιολογικών χειρισμών σε μια οθόνη αφής. Σύμφωνα με αυτήν την 
τεχνική περιγραφή, η παιδαγωγική αξία τ°υ διαδραστικού πίνακα εντοπίζεται κυρίως 
στα συνοδευτικά λογισμικά και τις εφαρμογές λ°γισμικ°ύ π°υ εκτελούνται μέσω 
αυτού και παρέχουν στ° μαθητή και τ°ν εκπαιδευτικό δυνατότητες ενεργής 
συμμετοχής, αυτενέργειας, αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας, ενεργής διαμοίρασης 
περιεχομένου και αξιολόγησης» (Αναστασιάδης, Γκιουζέλη, Μπέλλου, 
Παπαναστασίου, Παπαχρήστος, Σιμωτάς, Σοφός, Τριανταφυλλίδης, Φιλιππούσης, 
Φραγκάκη, 2010).

Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας ασχολείται με τα χαρακτηριστικά του πίνακα που 
τον κάνουν να υπερτερεί σε σχέση με άλλες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και μάλιστα 
τον καθιστούν ένα δυναμικό παιδαγωγικό εργαλείο που έχει την δυνατότητα να φέρει 
την επανάσταση στην εκπαίδευση. Αυτά είναι:

1. Η  διαδραστικότητα/αλληλεπίδραση

Όπως φαίνεται από τη διεθνή εμπειρία (Higgins et. al 2007), το σημείο κλειδί για τη 
διατήρηση του ενδιαφέροντος και τη συνεισφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα 
αποτελεί η αλληλεπίδραση που προσφέρουν οι ΔΠ. Αυτή έχει δύο διαστάσεις: την 
αλληλεπίδραση των χρηστών με την πληροφορία και τη διαχείρισή τους μέσω του 
ΔΠ -τεχνική διάδραση- και την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού, 
μαθητών με μαθητές, εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικούς- παιδαγωγική διάδραση- 
(Smith et al, 2005). Ως προς την παιδαγωγική διάδραση, ο ΔΠ οδηγεί σε 
μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, 
δίνοντας κίνητρα συμμετοχής για συζήτηση στην τάξη (Gerard& Widener, 1999; 
Higgins et al., 2005; M urcia & Sheffield,2010). Η αλληλεπίδραση που 
αναπτύσσεται μέσα στην τάξη ευνοεί τη συζήτηση (BECTA 2003) και προάγει 
ευκαιρίες συνεργατικής μάθησης.

2. Η  Πολυμεσικότητα

Η πολυμεσικότητα του ΔΠ αφορά στην παρουσίαση του υλικού με διαφορετικά 
μέσα, προσφέροντας έτσι ένα ελκυστικό και ενδιαφέρον μάθημα και ταυτόχρονα 
ενθαρρύνοντας την θετική συμπεριφορά των μαθητών. Προσφέρει άμεση και εύκολη 
πρόσβαση σε υλικό από διαφορετικές πηγές, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη 
ροή του μαθήματος. Υλικό, προερχόμενο από διαφορετικά μέσα μπορεί να κεντρίσει 
διαφορετικές αισθήσεις του μαθητή και έτσι να βοηθήσει στην εύκολη κατανόηση 
του μαθήματος από όλους άλλες τύπους μαθητών (οπτικούς, ακουστικούς 
κιναισθητικούς).

3. Διαχείριση του ρυθμού του μαθήματος

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του ΔΠ μπορεί να διαχειριστεί το 
μάθημά του, οργανώνοντας εκ των προτέρων και παραδίνοντας ένα περιεκτικό και 
χωρίς χρονοτριβές μάθημα. Από την άλλη, μαρτυρίες εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι 
συχνά παρατηρείται ο ρυθμός του μαθήματος να γίνεται υπερβολικά γρήγορος και να
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αναπτύσσεται μία υπερφυσική αλληλεπίδραση (Beauchamp, Kennewell, Tanner, 
Jones, 2010), που δυσκολεύει τους μαθητές να παρακολουθήσουν τη ροή του 
μαθήματος.

4. Ευελιξία & προσαρμοστικότητα

Ο Δ.Π χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα, καθώς μπορεί να 
αξιοποιηθεί από όλες της ηλικίες των μαθητών (Abrams & Haefner, 1998; Bell, 
2002) και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.Ο ΔΠ παρέχει, ακόμα, ιδιαίτερες 
δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα από τους εκπαιδευτικούς και 
τους μαθητές τους.

Υπάρχει άφθονο εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί 
διαδραστικά. Έχουν δημιουργηθεί αρκετές εκπαιδευτικές εφαρμογές και σενάρια 
διδασκαλίας, που υποστηρίζουν ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, αξιοποιώντας 
εκπαιδευτικά λογισμικά ανοιχτού και κλειστού κώδικα, εφαρμογές του Web 2.0, 
αλλά και το συνοδευτικό λογισμικό κάθε πίνακα. Οι εφαρμογές του ΔΠ, εάν 
αξιοποιηθούν με μια εποικοδομητική προσέγγιση, μπορούν να συνδράμουν τη 
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Το πολύτροπο αυτό υλικό μπορεί να 
αξιοποιηθεί σε τηλεδιασκέψεις, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως Πολυμορφικής 
Εκπαίδευσης, βασιζόμενο σε παιδαγωγικές αρχές διδασκαλίας και μάθησης, μέσα σε 
ένα εποικοδομητικό πλαίσιο (Fragaki & Lionarakis, 2011).

4. Η μαθησιακή και διδακτική διαδικασία με το διαδραστικό 
πίνακα

Κοινή απαίτηση των παιδαγωγών επιστημόνων των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι η 
υιοθέτηση παιδαγωγικών πρακτικών που θα κάνουν χρήση των καινοτόμων 
χαρακτηριστικών του ΔΠ, όχι απλά γιατί αυτά είναι διαθέσιμα, αλλά γιατί 
αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη 
συγκεκριμένων παιδαγωγικών στόχων. Δηλαδή, οι λειτουργίες του πίνακα πρέπει να 
εξετάζονται αποκλειστικά από παιδαγωγική άποψη. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να απαντήσει σε ερωτήσεις του τύπου ‘πως γίνεται χρησιμοποιώντας τη ‘X’ 
διδακτική μέθοδο να αξιοποιήσω πιο αποτελεσματικά, είτε την πολυμεσικότητα, είτε 
τη διαδραστικότητα του πίνακα για να ενισχύσω την διαδικασία μάθησης;’ , ‘ποια 
θεωρητική και επιστημολογική παραδοχή θα ακολουθήσω για να το επιτύχω αυτό, 
‘σε ποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο θα κινηθώ;’. Παρά τις δυνατότητες που μπορεί να 
προσφέρει ο ΔΠ για παρουσίαση ενός ‘εντυπωσιακού’ τεχνολογικά μαθήματος, 
παραμένει ένα εργαλείο, υπηρέτης της παιδαγωγικής και όχι το αφεντικό της (Mercel 
et al, 2010).

Τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας, ως μία πτυχή των ΤΠΕ, μπορούν να 
υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία υπό το πρίσμα των κοινωνικών θεωριών 
μάθησης, οι οποίες διακατέχονται από ένα πρακτικό γνωσιακό ενδιαφέρον. Η 
εισαγωγή των συστημάτων αυτών στη μαθησιακή διαδικασία, με αυτή τη φιλοσοφική 
κατεύθυνση δε διακατέχεται από μια τεχνοκεντρική και εργαλειακή αντίληψη, όπου
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οι εκπαιδευτικές πρακτικές διαχωρίζουν την τεχν°λ°γική από την παιδαγωγική 
διάσταση, ορμώμενες από ένα τεχνικό γνωσιακό ενδιαφέρον (Fragaki 2010). Σε 
αντίθεση, °ι εκπαιδευτικοί π°υ αξι°π°ι°ύν τα διαδραστικά συστήματα απ°κτ°ύν έναν 
πι° ενεργό και αλληλεπιδραστικό ρόλ° με την τεχν°λ°γία, την κοινωνία και τη 
μάθηση. Αναγνωρίζεται ° ενεργητικός ρόλος τ°υς στη δημιουργία της γνώσης, αντί 
της παθητικής πρόσληψής της. Η εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση με την 
αξιοποίηση των ΔΠ δίνει έμφαση στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών, στις 
μαθησιακές δραστηριότητες, στη μεταξύ τους συνεργασία και στην αλληλεπίδραση 
μέσα από τον πειραματισμό, την απόκτηση εμπειρίας και την κατάλληλη 
παιδαγωγική καθοδήγηση (Edelson, Pea, Gomez, 1998). Οι μαθητές ανακαλύπτουν 
αρχές ή αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων 
πειραματισμού και πρακτικής. Οικοδομούν έμπρακτες, εικονικές και συμβολικές 
αναπαραστάσεις (πραξιακές, εικονιστικές, συμβολικές) μέσω των λειτουργιών του 
ΔΠ, για να κατανοήσουν τις πληροφορίες και να αναπτυχθούν γνωστικά. 
Παράλληλα, από τον εκπαιδευτικό δίνεται έμφαση στο πολιτισμικό και κοινωνικό 
πλαίσιο που επηρεάζει κάθε γνωστική διεργασία. Και όταν οι εκπαιδευτικοί 
διευρύνουν και συνδέσουν τα εργαλεία με την ατομική και συλλογική εμπειρία αλλά 
και με τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, τότε μπορούν να υποστηρίξουν την 
κοινωνική θεώρηση άλλες διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας μέσα από 
μετασχηματισμούς, αναδομήσεις και δράσεις (Λιοναράκης & Φραγκάκη, 2009).

Οι δυνατότητές του ΔΠ μπορούν να υποστηρίξουν τη διδακτική διαδικασία σε 
πολλά επίπεδα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη οργάνωση του 
περιεχομένου και το διαμοιρασμό των πληροφοριών, έτσι ώστε να ενισχύεται και να 
ενθαρρύνεται η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση των μαθητών. Η εισαγωγή του ΔΠ 
πίνακα στην τάξη μπορεί να φέρει αλλαγές στο οικοσύστημα της. Δεν προωθεί μόνο 
ποικίλες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, αλλά έχει τη δύναμη να κάνει 
χαρούμενους τους μαθητές, να βελτιώσει το επίπεδο προσοχής τους και να 
δημιουργήσει ευκολότερα συνθήκες ενθουσιασμού, αυξάνοντας τα κίνητρα για 
μάθηση και ενισχύοντας την πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης 
(Αναστασιάδης κ.ά., 2010).

Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ παρέχει 
εξαιρετικές ευκαιρίες στον τομέα της Ειδικής Αγωγής. Ο ΔΠ είναι ένα πολυτροπικό 
εργαλείο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στα Ειδικά Σχολεία 
(http://ictspeciallove.blogspot.com) και στα Τμήματα Ένταξης με τον καλύτερο 
τρόπο από τον εκπαιδευτικό για την ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινωνικό σύνολο. Κι αυτό γιατί κάνει τη 
μαθησιακή και διδακτική διαδικασία προσιτή, εύκολη, αλληλεπιδραστική. Ο ΔΠ 
συντελεί στη διαχείριση εννοιών, αφού μέσω των δυνατοτήτων του μπορεί ο 
εκπαιδευτικός να προσεγγίσει διαφορετικές μεθόδους, ενισχύοντας παράλληλα την 
αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Υποστηρίζει πολλά 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, για τη χρήση του δεν απαιτείται πληκτρολόγιο, ούτε 
ποντίκι, εργαλεία απαραίτητα σε ένα συμβατό υπολογιστή, αλλά δύσκολα στη χρήση 
από πολλά παιδιά με αναπηρίες. Παιδιά με διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικοί

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

http://ictspeciallove/


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 72

μαθητές μαγεύονται με τους φυσικούς χειρισμούς και τη διαδραστική δύναμη του 
πίνακα. Είναι σαν να γίνονται οι ίδιοι οι μαθητές διαδραστικοί ήρωες ενός κεφάτου 
μαθησιακού παιχνιδιού.

5. Προβληματισμοί από την εκπαιδευτική χρήση του 
Διαδραστικού Πίνακα στη σχολική τάξη

Από την αρχή ενσωμάτωσης των ΔΠ στη διδακτική διαδικασία σε διεθνές επίπεδο, 
υπήρξαν ένθερμοι υποστηρικτές σχεδιαστών της εκπαιδευτικής πολιτικής, οι οποίοι 
υποστήριζαν ότι μπορούν να επιφέρουν μία δυνητική επανάσταση στην εκπαιδευτική 
πρακτική (Miller & Glover, 2002; Smith, Higgins, Wall & Miller, 2005), και στη 
σχολική πραγματικότητα, βασιζόμενοι στην ένθερμη αποδοχή του πίνακα από την 
απόλυτη πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού, και την άμεση ενσωμάτωση του 
στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα, όπως αυτή καταγράφηκε σε πρωτοπόρα 
σχολεία της Αυστραλίας, Νέα Ζηλανδίας, Αμερικής. (Lee, M. 2010).

Από τα μέσα της δεκαετίας αρχίζουν κιόλας να εμφανίζονται τα πρώτα 
αποτελέσματα από τη χρήση του. Το Πανεπιστήμιο του Newcastle παρουσίασε το 
2005 αποτελέσματα από τη διετή χρήση (2002 -  2004) των ΔΠ σε δημοτικά σχολεία 
της Αγγλίας (Higgins, Falzon, Hall, Moseley, Smith, Smith, Wall, 2005). Τα 
συμπεράσματα της μελέτης δείχνουν ότι μολονότι η νέα τεχνολογία έγινε δεκτή στην 
αρχή με ενθουσιασμό, η αύξηση των κινήτρων για μάθηση διατηρήθηκε για μικρό 
χρονικό διάστημα. Σε πρόσφατη μελέτη στην Αμερική τα αποτελέσματα χρήσης του 
ΔΠ στη διδασκαλία μαθηματικών παρουσιάζονται θετικά, αλλά επισημαίνεται η 
ανάγκη για ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αξιοποίηση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του για νοηματοδοτημένη μάθηση. Πρόσφατη μελέτη 
σε Δημοτικά και Γυμνάσια άλλες Τουρκίας αναδεικνύει παρόμοια προβλήματα, 
καθώς και την ατονία χρήσης των ΔΠ μετά από ένα έτος λειτουργίας τους (Somyόrek 
et al., 2009). Ως αίτια για τη μη διατήρηση του ενδιαφέροντος μαθητών και 
εκπαιδευτικών αναφέρονται η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η έλλειψη 
παιδαγωγικής και τεχνικής υποστήριξης και η έλλειψη κατάλληλου ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού. Ως πρόβλημα επισημαίνεται η μεταφορά μαθησιακών 
δραστηριοτήτων από άλλου τύπου περιβάλλοντα στον ΔΠ χωρίς την αξιοποίηση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και την ανάδειξη της προστιθέμενης παιδαγωγικής 
αξίας από τη χρήση του.

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΔΠ 
από μόνα τους δεν επαρκούν για την παιδαγωγική αξιοποίηση του στη σχολική τάξη 
(Moss, Jewitt, Levaai?, Armstrong, Cardini, Castle (2007), καθώς η εισαγωγή του δε 
σημαίνει ότι αυτόματα θα επιφέρει αλλαγές στην παιδαγωγική που ο κάθε 
εκπαιδευτικός ακολουθούσε έως εκείνη την στιγμή (Hennessy, Deaney, Ruthven, 
Wintwerbottom, 2007). Με βάση την ανωτέρω προσέγγιση αρκετοί ερευνητές (Smith 
et all, 2005) υποστηρίζουν ότι η επιφανειακή αξιοποίηση των ΔΠ στη σχολική τάξη 
ενδυναμώνει τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση καθώς επαναφέρει αβίαστα στο 
κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τον εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με άλλες

ΜΕΡΟΣ Α -  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



2° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ -  ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 73

πρ°σεγγίσεις (Warwick & Kershner, 2008) ° σχεδιασμός συνεργατικών 
δραστηρι°τήτων °ικ°δόμησης της γνώσης μέσω τ°υ ΔΠ απαιτεί, όχι μόν° τεχνικές 
δεξιότητες από την πλευρά τ°υ εκπαιδευτικού, αλλά και παιδαγωγικό σχεδιασμό π°υ 
θα ενδυναμώνει τ°ν διαμεσ°λαβητικό τ°υ ρόλ°.

Υπάρχ°υν ερωτηματικά σχετικά με τ°ν ΔΠ, όπως και κάθε εκπαιδευτική τεχν°λ°γία, 
κατά πόσ° καθ°δηγείται από μία εκπαιδευτική ανάγκη (education led), ή απλά 
απ°τελεί άλλ° ένα τεχν°λ°γικό επίτευγμα π°υ αναπόφευκτα θα εισέλθει στην ζωή 
μας (technology led).

Υπ°στηρίζεται ότι κάθε νέα τεχν°λ°γία θεωρητικά πρέπει να υι°θετείται από την 
εκπαιδευτική κ°ινότητα, όταν μπ°ρεί τεκμηριωμένα να πρ°σφέρει κάτι στην 
εκπαίδευση, π°υ δεν μπ°ρεί να πρ°σφέρει άλλ° μέσ° με τ°ν ίδι° ή καλύτερ° τρόπ° 
ή καλύτερα, όταν μπ°ρ°ύμε να π°ύμε ότι αυτό τ° μέσ° θα δώσει λύσεις σε 
πρ°βλήματα και δυσκ°λίες π°υ άλλα μέσα αδυνατ°ύν να δώσ°υν. Οι Glover & 
Miller (2001) επισημαίν°υν ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα πρ°σεκτικ°ί ώστε να μην 
παρασυρθ°ύμε από τις εντυπωσιακές παρ°υσιάσεις και τ° πλ°ύσι° και π°ι°τικό 
υλικό π°υ χρησιμ°π°ι°ύν °ι επιδείξεις για τ°ν ΔΠ. Αντίθετα, πρέπει πρωταρχικά να 
εξετάσ°υμε πως αυτή η νέα εκπαιδευτική τεχν°λ°γία θα μπ°ρ°ύσε να ταιριάξει στ° 
σχ°λικό περιβάλλ°ν και τελικά π°ιες ανάγκες θα μπ°ρ°ύσε να ικαν°π°ιήσει με τ°ν 
καλύτερ° δυνατό τρόπ°.

Καταλήγ°ντας, μπ°ρ°ύμε να π°ύμε ότι παρά τις αρχικές εκτιμήσεις και αναφ°ρές, 
δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί επαρκώς μέχρι σήμερα, η θετική συνεισφ°ρά τ°υ ΔΠ 
στη σχ°λική τάξη. Γι αυτό τ° λόγ°, π°λλ°ί αναρωτι°ύνται αν τελικά απ°τελεί μια 
καιν°τ°μία π°ύ θα μπ°ρέσει να ανταπ°κριθεί στις αρχικές πρ°σδ°κίες των 
θαυμαστών τ°υ. Όλ°ι όμως γνωρίζ°υν πως ° ΔΠ είναι και αυτός ένα τεχν°λ°γικό 
μέσ°, όπως π°λλά άλλα, π°υ θα αξι°π°ιηθεί με συμπεριφ°ριστικό ή επ°ικ°δ°μητικό 
τρόπ° από τ°ν εκπαιδευτικό, ανάλ°γα με τη φιλ°σ°φική πρ°σέγγιση πρ°ς τη γνώση 
π°υ διακατέχει τ°ν ίδι°. Οι μαθητές θα είναι παθητικ°ί απ°δέκτες ή ενεργητικ°ί 
μέτ°χ°ι της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, όχι εάν ° ΔΠ είναι από μόν°ς 
τ°υ έχει τις δυνατότητες ενός διαδραστικ°ύ συστήματ°ς, αλλά εάν αυτό τ° σύστημα 
αξι°π°ιηθεί αλληλεπιδραστικά από τ°υς ίδι°υς τ°υς μαθητές με τη β°ήθεια τ°υ 
δασκάλ°υ τ°υς.
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