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Περίληψη
Η ένταξη των ιστοριών μέσα στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες είναι παιδαγωγικά αποδεκτή 
καθώς αυτός ο συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε μια μαθησιακή προσέγγιση πολλαπλών 
εγγραμματισμών (multiple-literacies). H θεματολογία του ερευνητή έχει ως κύριο θέμα την 
εκμάθηση Αγγλικών μέσω των ηλεκτρονικών μυθιστορημάτων (ΗΜΑ) και εξετάζει το βαθμό 
καλλιέργειας του ευρύ φάσματος της νοημοσύνης (πολλαπλές νοημοσύνες -multiple 
intelligences). Οι διερευνητικές του ερωτήσεις κυρίως εστίασαν στον πιθανό συνδυασμό της 
αυτοεξερεύνησης και συνεργατικότητας μέσα από ένα περιβάλλον συνδυασμένης μάθησης 
(hvbrid or blended learning), στις παρορμητικές συμπεριφορές (motivational attitudes) μέσα 
από την ‘επίλυση προβλήματος’ (problem-solving situation) και στις πολλαπλές νοημοσύνες 
των μαθητών που ανακύπτουν από όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Οι συμμετέχοντες στο 
πείραμα είναι μαθητές της τετάρτης και πέμπτης τάξης ενός Ελληνικού δημοτικού σχολείου. 
Ο ερευνητής εφάρμοσε τον ‘τριγωνισμό’ (methodological triangulation) προκειμένου να 
επεξεργαστεί και να αναλύσει τα δεδομένα. Τα ευρήματα αναδεικνύουν φανερά το γεγονός 
ότι τα παιδιά έδειξαν μια πρωτοφανή πρόοδο όσον αφορά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 
αξιοποιώντας διαφορετικές νοημοσύνες σύμφωνα με το δικό τους μαθησιακό στυλ. Ο 
συνδυασμός ποικίλλων μοντέλων συνεργατικότητας, ο εξατομικευμένος ρυθμός εκμάθησης, 
οι εκδηλώσεις διαφορετικού βαθμού παρώθησης και η εξοικείωση με τους εγγραματισμούς 
στα μέσα επικοινωνίας (media literacies) συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του ευρύ φάσματος 
της νοημοσύνης.
Λέξεις κλειδιά: πλαίσιο συνδυασμένης μάθησης, εγγραματισμοί στα μέσα επικοινωνίας, 
πολλαπλές νοημοσύνες, παρώθηση.

1.Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα διερεύνησε το κατά πόσο η χρήση των ‘ηλεκτρονικών 
μυθιστορημάτων’ (electronic storybooks) συνεισφέρει στην καθολική ανάπτυξη των 
μαθητών. Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου -τετάρτης και πέμπτης τάξης- δεν 
είχαν καμία επαφή με οιοδήποτε υλικό ηλεκτρονικής μορφής μέχρι τότε. Το παρών 
πείραμα έθετε σαν προϋπόθεση ένα περιβάλλον συνδυασμένης μάθησης (blended 
learning) και συνδύασε την διαπροσωπική διδασκαλία (face to face) με τα 
αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης μέσω υπολογιστή (computer-mediated 
instruction). Η υβριδική μάθηση θεωρεί το διαδίκτυο (internet) και τον παγκόσμιο
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ιστό (web) ως αναπόσπαστα τμήματα ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος 
(Vlachos, 2006).

1.1 Ηλεκτρονικά μυθιστορήματα: πρόσφατες ερευνητικές μελέτες
Τα ηλεκτρονικά μυθιστορήματα (ΗΜΑ) έχουν επικρατήσει στην εκπαίδευση σαν 
ένας τρόπος διδασκαλίας των μαθητών πάνω στο περιεχόμενο, στα γλωσσικά 
στοιχεία (αφηγηματική δομή, συνοχή, συνειρμός), στις σωστά δομημένες 
παραγράφους και στο ίδιο στοιχείο της τεχνολογίας (Downes & Fatouros, 1995; 
Eagleton & Hamilton, 2001; Lehrer, Erickson & Connel, 1994; Leu & Kinzer, 2000; 
Vlachos, 2002). Δίνουν ερεθίσματα για θεατρικά έργα βασιζόμενα στη προφορική 
και γραπτή αφήγηση γεγονότων, συμπεριλαμβανομένου και των χαρακτήρων που 
προσαρμόζονται στο χωρόχρονο ενός μυθιστορήματος (Lorien & Lorien, 2001).

Οι ερευνητικές μελέτες επίσης αποδεικνύουν τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα της 
ανάγνωσης και γραφής με τη χρήση των ηλεκτρονικών μυθιστορημάτων. Ο Matthew 
(1996) ανακάλυψε ότι ο βαθμός κατανόησης ήταν μεγαλύτερος για τα ζευγάρια 
μαθητών τρίτης δημοτικού που χρησιμοποιούσαν ΗΜΑ απ’ αυτά που 
χρησιμοποιούσαν τη παραδοσιακή γραπτή εκδοχή της ίδιας ιστορίας. Ο Johnston 
(1995) επεσήμανε ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου ανέπτυξαν σημαντικά τις 
προφορικές τους δεξιότητες με τη χρήση των ΗΜΑ. Ο Glasgow (1997) ανακάλυψε 
ότι τα ΗΜΑ σε cd-rom παροτρύνουν τους μαθητές να διαβάζουν.

1.2 Ερευνητικά ζητήματα
Η διδασκαλία των ΗΜΑ σε ένα υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον εμπλέκει τους 
μαθητές σε δραστηριότητες που συνδυάζουν τις παραδοσιακές και τις σύγχρονες 
μορφές γραφής και ανάγνωσης. Οι μαθητές δεν θεωρούν τις παραδοσιακές 
στρατηγικές γραφής και ανάγνωσης δεδομένες καθώς αυτές έχουν ενσωματωθεί σε 
ένα τεχνολογικά εξελιγμένο περιβάλλον. Με την ίδια λογική, οι προφορικές 
δεξιότητες ακολουθούν νέα αλληλεπιδραστικά πρότυπα συνδυάζοντας 
εξατομικευμένα, συνεργατικά και ηλεκτρονικά μοντέλα εκμάθησης ξένων γλωσσών. 
Τα ερευνητικά ζητήματα σχετίζονται με τα ακόλουθα θέματα:

► με ποιο τρόπο η εξατομίκευση μαθησιακών διαδρομών (self-paced) και η 
ομαδοσυνεργατικότητα (collaborative learning) αποτελούν πρόκληση στη γνωστική 
και ψυχική κατάσταση των νεαρών μαθητών

► με ποιο τρόπο η γνώση και η αλληλεπιδραστικότητα στην ‘επίλυση προβλήματος’ 
οδηγούν σε διαφορετικές παρορμητικές συμπεριφορές (motivational attitudes)

► το βαθμό ανάπτυξης των πολλαπλών νοημοσυνών μέσα από ένα υβριδικό 
μαθησιακό περιβάλλον (hybrid or blended learning)

1.3 Το πλαίσιο διδασκαλίας
Ο ερευνητής δίδαξε διαδικτυακά ΗΜΑ καθώς και ΗΜΑ σε μορφή cd-rom σε 
μαθητές τετάρτης και πέμπτης δημοτικού. Συνολικά, εβδομήντα τέσσερις μαθητές 
δημοτικού σχολείου συμμετείχαν στο ερευνητικό πείραμα. Η έρευνα διεξάχθηκε σε
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ένα Ελληνικό δημοτικό σχολείο και διήρκησε έξι μήνες, από το Νοέμβρη έως τον 
Απρίλιο του 2010. Ο ερευνητής προετοίμασε μια περίληψη της διδακτέας ύλης, 
αποτελούμενη από τέσσερα κεφάλαια ιστοριών, ένα από τα οποία απεικονίζεται 
παρακάτω.

Πίνακας 1: μια σύντομη διαγραμματική αναπαράσταση διδακτικού κεφαλαίου

Τίτλος: ‘the wishing tree’, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.bbc.co.uk/schools______
1η διδακτική ενότητα:
° ιδεοθύελλα (brainstorming), σχεδιασμός και χρωματισμός του ‘wishing tree’ υπό το 
πρίσμα των μαθητών στην οθόνη του υπολογιστή
° εφαρμογή της τεχνικής ‘ακούω χωρίς εικόνα’ και σχεδιασμός στην οθόνη του Η/Υ 
του τι πρόκειται να επακολουθήσει (αυτοεκπληρούμενη προφητεία)_______________
2η διδακτική ενότητα:
° παρακολούθηση της ιστορίας πηγαίνοντας ‘μπρος-πίσω’ (εξατομικευμένη μάθηση)
° χορική επανάληψη προς ενίσχυση του: ‘η επανάληψη εστί μάθηση’ (Medina, 2009)
° ομαδική σύνθεση στίχων με ομοιοκαταληξία για τη προώθηση της ελεύθερης 
έκφρασης και φαντασίας
° ‘wishing game’ μέσα από μικρά θεατρικά διαλογάκια για την λεξιλογική ακρίβεια 
και την ανάπτυξη των κιναισθητικών και μουσικών νοημοσυνών__________________
3η διδακτική ενότητα:
° Ανάληψη και παίξιμο ρόλων μέσα από ομάδες και νέα ερμηνεία της ιστορίας μέσα 
από τη δραματοποίηση και την ενεργή συμμετοχή
° Συλλογικές καταστάσεις μάθησης, ευχέρειας λόγου, συνεργατικότητας___________

2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Η συνδυασμένη μάθηση (blended learning) περιγράφεται ως μια «προσεγμένη 
συγχώνευση διαπροσωπικών και διαδικτυακών μαθησιακών εμπειριών» (Cross, 
2006;Young, 2002) η οποία βελτιστοποιεί τις δυνατότητες της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας σε μια τάξη μέσω του προφορικού λόγου και της διαδικτυακής γραπτής 
επικοινωνίας -ομαδικής συγγραφής (Garrison & Vaughan, 2008:5).

Η θετική ενίσχυση (reinforcement), υπό τη μορφή ανακυκλώσιμων κανόνων και 
λεξιλογικού πλούτου, βοήθησε στην επανάληψη μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς 
(Skinner, 1968). Η θεωρία της ‘αφομοίωσης’ (Piaget, 1967), με την οποία το άτομο 
τροποποιεί τις υπάρχουσες νοητικές δομές ώστε να κατανοεί τα δεδομένα της 
εμπειρίας, εφαρμόζει στην παρούσα έρευνα καθώς οι μαθητές εκτίθενται σε πλούσια 
οπτικοακουστικά ερεθίσματα που πηγάζουν από τους εγγραματισμούς στα μέσα 
επικοινωνίας (εικόνα, ήχος, ηλεκτρονικό κείμενο, μεταφραστικές επιλογές και 
ορθογραφικοί έλεγχοι). Η ‘μέθοδος της σκαλωσιάς’ (scaffolding) πήρε τη μορφή 
ερωταπαντήσεων και δημιουργικών συνομιλιών με αφορμή την ‘επίλυση 
προβλημάτων’ (problem-solving tasks) (Vygotsky, 1978). Στην προκειμένη 
περίπτωση, οι μαθητές φτάνουν σε συμπεράσματα μέσα από μια συλλογιστική 
διαδικασία και ενδελεχή παρατήρηση καθώς οργανώνουν τη σκέψη τους γύρω από
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κεντρικές έννοιες (Medina, 2009), όπως ο χωρόχρονος, οι στόχοι και οι ρόλοι των 
χαρακτήρων. Κατά την επεξεργασία των ΗΜΑ, τα παιδιά ελάμβαναν εισερχόμενα 
ερεθίσματα (finely-tuned input) προσαρμοσμένα στο δικό τους μαθησιακό στυλ 
προκειμένου να φέρουν σε πέρας μια δραστηριότητα (Wood, Bruner and Ross, 1976). 
Τα παραπάνω είχαν ευεργετικές επιπτώσεις στις πολλαπλές νοημοσύνες (MIs) και 
συγκεκριμένα στις γλωσσικές, διαπροσωπικές, συναισθηματικές, λογικές, 
ενδοπροσωπικές, κιναισθητικές, χωροαντιληπτικές και μουσικές (Gardner, 1993).

3. Ερευνητικά δεδομένα
Τα δεδομένα υπό διερεύνηση προέρχονται κυρίως από δύο ερωτηματολόγια, το 

αρχικό (needs analysis) και το τελικό (evaluation questionnaire) που περιελάμβαναν 
τις ίδιες ερωτήσεις. Οι μαθητές δεν είχαν ξαναδιδαχτεί ΗΜΑ άλλη φορά στο 
παρελθόν και κλήθηκαν να επιλέξουν για το εάν ήθελαν να τα διδαχτούν για 
κάποιους από τους παρακάτω λόγους: την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, την 
εκμάθηση Αγγλικών σ’ ένα μη-αγχωτικό περιβάλλον, τη βελτίωση των δεξιοτήτων 
τεχνολογίας πληροφοριών, την εκμάθηση τεχνικών ομαδοσυνεργατικότητας και το 
να μαθαίνει κανείς πώς να μαθαίνει χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Οι μαθητές, 
μέσα από ερωτήσεις επιλογής, επέλεξαν τον προτιμότερο τρόπο διδασκαλίας κατά 
την εκτίμησή τους (διαπροσωπική διδασκαλία, αυτοεξερεύνηση με αυτενέργεια του 
μαθητή ή αυτοεξερεύνηση με τη παράλληλη στήριξη του δασκάλου), τους τρόπους 
με τους οποίους θα ήθελαν να συνεργάζονται σε διάφορες δραστηριότητες (μόνοι 
τους, με τους συμμαθητές τους, με το δάσκαλό τους ή με τον υπολογιστή) καθώς και 
τα πιο αποτελεσματικά οπτικοακουστικά μέσα (εικόνα, ήχος, ηλεκτρονικό κείμενο ή 
ηλεκτρονικές βοήθειες).

H ερευνητική θεματολογία εξετάζει ακόμη το βαθμό καλλιέργειας του ευρύ 
φάσματος της νοημοσύνης (πολλαπλές νοημοσύνες -multiple intelligences) μέσα από 
την εκμάθηση των ΗΜΑ. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν και σε ποιο βαθμό η 
εκμάθηση των ηλεκτρονικών μυθιστορημάτων θα βοηθούσε παράλληλα τους 
μαθητές στην περιήγηση του διαδικτύου, στην παρατηρητικότητα με τη βοήθεια των 
οπτικών αναπαραστάσεων, στο σχεδιασμό εικόνων στην οθόνη του υπολογιστή, 
στους εγγραματισμούς (γραφή, ανάγνωση, ομιλία, ακρόαση), στην εκμάθηση 
λεξιλογίου και γραμματικής μέσω εκπαιδευτικών διαδικτυακών παιχνιδιών. Επίσης 
διερευνήθηκε η ικανότητα ομαδοσυνεργατικότητας μέσα από το θεατρικό και 
μουσικό παιχνίδι, η δυνατότητα εκμάθησης μέσω της ανατροφοδότησης από τους 
συμμαθητές και το δάσκαλο, ο βαθμός ατομικής προσήλωσης, αυτοσχεδιασμού και 
αποφασιστικότητας κατά την αυτοεξερεύνηση των ΗΜΑ και η συνολική ατομική 
αίσθηση ικανοποίησης από την τελική προσπάθεια. Το ίδιο περιεχόμενο ερωτήσεων 
αναφέρεται και στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Στην προκειμένη περίπτωση, τα 
παιδιά απαντούν αφού στην ουσία έχουν ολοκληρώσει το πείραμα, δείχνοντας μια 
διαφορετική εικόνα σε σχέση με τις αρχικές τους απαντήσεις. Όλες οι απαντήσεις 
των μαθητών διασταυρώθηκαν με τη μέθοδο ομαδικών συνεντεύξεων και με λίστες 
παρατήρησης της συμπεριφοράς τους μέσα στην τάξη.
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4. Μεθοδολογία
Ο ερευνητής επέλεξε διαφορετικές μεθόδους συλλογής πληροφοριών για να 
διασταυρώσει και να ερμηνεύσει τα αριθμητικά δεδομένα. Από τη μια πλευρά, ο 
ερευνητής προετοίμασε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο και ένα τελικό ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης. Και τα δυο περιείχαν τις ίδιες ερωτήσεις και συνεισέφεραν στην 
ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. Το πρόγραμμα SPSS βοήθησε στην αριθμητική 
κατάταξη των δεδομένων σε μια συνολική κλίμακα, όπως από το λιγότερο σημαντικό 
στο περισσότερο σημαντικό (1-5). Τα ευρήματα κατεγράφησαν σε τρισδιάστατες 
μπάρες και αναλυτικούς ποσοστιαίους πίνακες.

Πέρα από τη προαναφερθείσα περιγραφική στατιστική ανάλυση, μια σειρά από τεστ 
μέτρησαν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των μεταβλητών. Τα ‘chi-square test’ 
καθόρισαν κατά πόσο υπήρχε μια σημαντική διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων 
και των τελικών συχνοτήτων στα δεδομένα. Επιπλέον, ένα μη-παραμετρικό τεστ, το 
‘Kolmogorov-Smirnov test’ εξέτασε την εγκυρότητα των μεταβλητών στα δεδομένα 
των πολλαπλών νοημοσυνών (MIs) πριν και μετά το πείραμα. Ο συντελεστής άλφα 
(alpha coefficient) (.761>.70), αποδεκτός από το σύνολο των κοινωνικών 
επιστημονικών ερευνών, ανέδειξε την υψηλή εσωτερική συνοχή των μεταβλητών.

Από την άλλη πλευρά, η συμπλήρωση μιας λίστας παρατήρησης της μαθησιακής 
συμπεριφοράς μέσα στην τάξη, τα βιντεοσκοπημένα μέρη των μαθημάτων 
διδασκαλίας και οι ομαδικές συνεντεύξεις συνεισέφεραν στην ποιοτική ανάλυση των 
δεδομένων. Ο Howard Gardner και η ομάδα του Project Zero (2001) στο 
πανεπιστήμιο του Harvard τονίζουν καθαρά ότι η καταγεγραμμένη τεκμηρίωση υπό 
τη μορφή γραπτής ή οπτικοακουστικής παρατήρησης από ενήλικες κάνει πολύ πιο 
ευδιάκριτο το μηχανισμό σκέψης των μαθητών. Διαμορφώνει τη ‘συλλογιστική 
διαδικασία’ (developing mind) καθώς τα παιδιά αξιολογούν τις σκέψεις τους.

5. Ευρήματα
5.1 Ο εξατομικευμένος και ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος μάθησης σ’ ένα 
υβριδικό περιβάλλον
Η αυτοεξερεύνηση αποδείχτηκε ευεργετική για την πλειοψηφία των μαθητών. Η 
αυτονομία παίζει σημαντικό ρόλο στα επιτεύγματα των μαθητών και στην γλωσσική 
εκμάθηση μέσω υπολογιστή (CALL) (Healey, 2007). Κρίνοντας από τις συνεντεύξεις 
των μαθητών, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είχαν την ελευθερία να επιλέξουν εάν 
θα ενεργούσαν αυτόνομα ή όχι. Όταν επέλεγαν την αυτοεξερεύνηση, ήταν σε θέση να 
ελέγχουν το βαθμό προσοχής τους και την επίδοσή τους. Έπαιρναν τις αποφάσεις 
τους παρακινούμενοι από τους στόχους τους οποίους οι ίδιοι είχαν προκαθορίσει. Οι 
αυτόνομες μαθησιακές πρωτοβουλίες μπορεί συχνά να προσφέρουν το 
καταλληλότερο πλαίσιο για την ‘επίλυση προβλήματος’ και την ‘περαιτέρω 
αξιοποίηση της σκέψης’ (Lambert, 2000; Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden & 
Bell, 2002).
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Η γνωστική αυτενέργεια (self-regulation) βασίζεται επίσης στη θεωρία του Vygotsky. 
Στη περίπτωση που έφταναν σε αδιέξοδο, τα παιδιά έπαιρναν τη βοήθεια των 
συμμαθητών τους παρά του δασκάλου τους. Συνήθως ανέβαζαν την αυτοπεποίθησή 
τους με το να μιμούνται τα άλλα παιδιά ή έφταναν σε ανώτερο αναπτυξιακό επίπεδο 
απλά με το να παρατηρούν (Whitebread et al, 2005). Σαν αποτέλεσμα, ένα άλλο 
συμπέρασμα είναι ότι η αυτενέργεια είναι συνισταμένη και του παράγοντα της 
αλληλοβοήθειας από τους συμμαθητές.

Καθ’ όμοιο τρόπο, ο ερευνητής έδωσε έμφαση στη συλλογιστική διαδικασία και στη 
‘μάθηση πάνω στη μάθηση’ (cognition about cognition). Ερευνητικές ερωτήσεις 
όπως ‘τι πίστευες ότι θα συμβεί;’ ή ‘πώς ένιωσες γ ι’ αυτό;’, ανέδειξαν τι ακριβώς δεν 
ήξεραν οι μαθητές, προκάλεσαν προβληματισμούς και εξωτερίκευσαν τις σκέψεις 
τους (Papaleontiou-Louca, 2003). Η αυτενέργεια στη μαθησιακή διαδικασία στη 
πραγματικότητα προάγεται εάν οι μαθητές έχουν επιλογές και ευκαιρίες να ελέγξουν 
το βαθμό δυσκολίας των δραστηριοτήτων, είτε μέσω της αυτοεξερεύνησης είτε μέσω 
της ομαδοσυνεργατικότητας. Οι ευκαιρίες για την αυτοαξιολόγηση των δικών τους 
εργασιών καθώς και της αξιολόγησης εργασιών των συμμαθητών τους είναι πάντα 
αποτελεσματικές (Perry et al. cited in Whitebread et al., 2005), ιδιαίτερα μέσω της 
ανατροφοδότησης.

5.2 Παρορμητικές συμπεριφορές μέσα από την ‘επίλυση προβλήματος’ 
(problem-solving situations)
Η άποψη ότι τα παιδιά είναι ‘λύτες’ είναι αποδεχτή από πολλούς θεωρητικούς 
(Bronson, 2000; Bruner, 1983; DeLoache & Brown, 1987; Piaget, 1967; Wood 1998). 
Αυτή η άποψη σχετίζεται με την αυτενέργεια και τις λογικομαθηματικές νοημοσύνες. 
Η επίλυση προβλημάτων είναι εξολοκλήρου μια δραστηριότητα που θέτει στόχο και 
απώτερο σκοπό.

Η παρούσα έρευνα απέδειξε ότι οι μαθητές υιοθέτησαν μια πιο θετική στάση στη 
μάθηση χάρη στη πρόσχαρη διάθεση και τη προθυμία τους να ενεργήσουν κατά τη 
βούλησή τους. Η προδιάθεση στη γνώση (learning disposition) έχει χαρακτηριστεί ως 
ένας συνδυασμός της ‘παρώθησης’ και ‘αναγνωρισμένων μαθησιακών στρατηγικών’ 
(Carr, 2001,p.9). Κατ’ αυτήν την αντίληψη, η ‘επίλυση προβλήματος’ σ’ ένα 
διαδικτυακό (online) περιβάλλον έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
παρώθησης, συνδυάζοντας θετική διάθεση, προσωπικό ενδιαφέρον και επιδεξιότητα. 
Επιπλέον, ο ερευνητής συμπέρανε ότι η εσωτερική προδιάθεση και ψυχολογική 
κατάσταση του εκάστοτε μαθητή εν’ όψη μιας ‘επίλυσης προβλήματος’ υπήρξαν 
καθοριστικοί παράγοντες στην επιτυχή ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας.

Έχοντας αυτό υπόψη, οι μαθητές παρουσίασαν δυο διαφορετικές μορφές 
συμπεριφοράς που αντικατοπτρίζουν τη στάση τους απέναντι στη μάθηση. Από τη 
μια πλευρά, οι ‘αυθεντίες’ με κύρια χαρακτηριστικά τους τον αυτοέλεγχο, την 
αυθόρμητη και αυτόνομη μάθηση και τη πηγαία παρώθηση. Ο βαθμός της ατομικής 
αποτελεσματικότητας εξαρτάται από το πόσο ανταγωνιστικοί και ικανοί νομίζουν ότι 
είναι οι μαθητές πριν τις δραστηριότητες-πρόκληση του υπολογιστή. Παρότρυναν
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τους εαυτούς τους να εμμείνουν στη προσπάθειά τους ανεξαρτήτου αποτελέσματος. 
Φαίνονταν στη πραγματικότητα να ‘εναγκαλίζονται τη δυσκολία με θέρμη’(Dweck, 
2000, p.10). Οι Baumeister, Campbell, Krueger and Vohs (2005) υποστηρίζουν την 
άποψη της Dweck και δηλώνουν ότι η υψηλή αυτοεκτίμηση βελτιώνει την επιμονή. 
Από την άλλη πλευρά, οι ‘αδύναμοι’ μαθητές δεν πίστεψαν στις δυνάμεις τους και 
έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους στη δραστηριότητα. Ως αποτέλεσμα, η προσοχή 
τους στράφηκε σε άλλες δραστηριότητες. Η Dweck υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους 
αντίδραση ‘αποτρέπει την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιήσουν το μυαλό 
τους αποτελεσματικά’ (Dweck, 2000, p.9).

Όσον αφορά την εξιχνίαση μυστηρίων, οι μαθητές δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο 
πλάνο στο μυαλό τους. Αυτό που έκαναν ήταν ότι δοκίμασαν διαφορετικές λύσεις 
στα εκάστοτε προβλήματα αλλά χωρίς καμία λογική σειρά. Αυτό αποδείχτηκε ότι 
ήταν και η πιο απλή στρατηγική, αυτή της ‘δοκιμής και πλάνης’, χαρακτηριστικό των 
πιο άπειρων χρηστών του υπολογιστή. Ο Hope (2002) συσχετίζει την ‘επίλυση 
προβλημάτων’ με τη μαθησιακή διαδικασία βεβαιώνοντας ότι ‘όταν επιλύουμε ένα 
πρόβλημα, μαθαίνουμε κάτι καινούργιο’ (p.265). Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του 
ερευνητή, συμπεραίνεται ότι η επίλυση προβλημάτων, ως ένα γενικό προσόν, είναι 
ένα χρήσιμο μαθησιακό εργαλείο και συνεισφέρει στην καθολική ανάπτυξη των 
παιδιών.

Κατά την ‘επίλυση προβλημάτων’ με χρήση των νέων τεχνολογιών, υπήρχαν κάποια 
παιδιά τα οποία ήταν απρόθυμα να συνεργαστούν με τους συμμαθητές που τους 
υποδείκνυε ο δάσκαλός τους. Προτιμούσαν μάλλον τα δικά τους ταίρια. Όπως 
αποδείχτηκε, ένα άλλο τρανταχτό συμπέρασμα είναι ότι τα παιδιά που είχαν συνάψει 
φιλία μεταξύ τους αποδείχτηκαν στη πράξη πιο δημιουργικά στην ‘επίλυση 
προβλημάτων’ απ’ ότι τα παιδιά που δεν ήταν φίλοι μεταξύ τους (Smith, Cowie & 
Blades, 2003). Η φιλία ‘είναι ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο η ηθική συμπαράσταση 
αποδεικνύεται πολύ νωρίς’ (Dunn, 2004, p.157). Ακόμα και όταν τα παιδιά δεν ήταν 
φίλοι, συμβιβάζονταν και μπορούσαν αρκετά εύκολα να επιλύουν τις διαφορές τους 
ανταλλάσοντας απόψεις. Αυτό ενισχύθηκε ιδιαίτερα στα ζευγάρια των αρχάριων- 
έμπειρων (Katz and Chard, 2000).

Στην περίπτωση επίσης που κάποιοι μαθητές επιθυμούσαν να εργαστούν μόνοι, τα 
παιδιά αυτά είχαν περισσότερο χρόνο για σκέψη και μεγαλύτερη άνεση για 
αναστοχασμό, υποστηρίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη ‘θεωρία της επίλυσης 
προβλημάτων’ (Lloyd and Howe, 2003).

5.3 Πολλαπλές νοημοσύνες και διαδικτυακό περιβάλλον
Οι παρορμητικές συμπεριφορές ενισχύθηκαν περισσότερο με την καλλιέργεια 
καλλιτεχνικών, χωροαντιληπτικών και κιναισθητικών δεξιοτήτων. Το καλλιτεχνικό 
σχέδιο των παιδιών στην οθόνη του υπολογιστή ήταν αρχικά η ‘εσωτερική 
απεικόνιση’ μιας εικόνας που αποτυπώνεται τελικά στην οπτική της αναπαράσταση. 
Το τελικό σχέδιο των παιδιών έδειξε εξέχοντα στοιχεία από τις ηλεκτρονικές ιστορίες
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αποτυπωμένα σε μια συγκεκριμένη σειρά-σε μια γραμμή, στοιχισμένα ανάλογα με το 
μέγεθός τους.

Οι Anning and Ring (2004) σχολίασαν την δυναμική φύση των παιδικών ευκαιριών 
και συγκεκριμένα το πόσο διαλλακτικά είναι τα ίδια τα παιδιά μέσα από τις 
αναπαραστάσεις τους. Η δημιουργικότητα των παιδιών επιβεβαιώθηκε καθώς ‘οι 
αισθήσεις του σώματός τους ήταν αποδέκτες πολλών ερεθισμάτων’ (Prentice, 1994, 
p.127) που τους επέτρεπαν να εκφραστούν μέσα από ‘έξυπνους συνειρμούς ιδεών’ 
(Mathews,2003,p.01). Τα παιδιά είχαν ελευθερία επιλογής στο σχέδιο 
παρουσιάζοντας τους δικούς τους ‘εννοιολογικούς μικρόκοσμους’; ένα σημαντικό 
βήμα για την ανάπτυξη της ‘γνώσης για τη γνώση’ και την ύπαρξη προοπτικής 
(Brooks 2004).

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο αυτής της αναπαράστασης του ‘καλλιτεχνικού λόγου’ 
ήταν ότι οι μαθητές βρήκαν την ευκαιρία να σχολιάσουν τα σχέδιά τους με την ομάδα 
τους. Συνεπάγεται επίσης ότι το σχέδιο είναι ένα ισχυρό εργαλείο με την έννοια ότι 
είναι ‘άμεσα καθολικό και αλληλεπιδραστικό σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τη 
γραφή’ και ‘μεσολαβεί για μια διαπροσωπική διαλογική σχέση’ (Brooks, 2004, p.47-
9).

Όπως ο σχεδιασμός, έτσι και οι μουσικές μελωδίες και το παιχνίδι προσομοίωσης 
συνεισέφεραν στην αλληλεπίδραση και τη προφορική επικοινωνία μεταξύ δύο ή 
περισσότερων νεαρών ηθοποιών. Η ενασχόλησή τους με το παιχνίδι προσομοίωσης 
μπορεί να ενισχύσει τη γλωσσική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις κιναισθητικές 
νοημοσύνες. Ο Bergen ισχυρίζεται ότι ‘η προσομοίωση προϋποθέτει τη μεταφορά 
των διαλογικών μερών στη σκηνή μ’ ένα συμβολικό τρόπο, προάγεται από τον 
αλληλεπιδραστικό κοινωνικό διάλογο και διαπραγμάτευση και περιλαμβάνει την 
ανάληψη ρόλων, τη γνώση του σεναρίου και τον αυτοσχεδιασμό’ (Bergen, 2002, 
p.2).
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