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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
H παρούσα έρευνα προσπαθεί να αποτιµήσει τη µάθηση που λαµβάνει χώρα σε υπολογιστικά 
µαθησιακά περιβάλλοντα, αναλύοντας την προφορική αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών, όταν 
εργάζονται, συνεργατικά, σε οµάδες, χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή ως «εργαλείο» (Λογισµικό 
γενικών εφαρµογών). Χρησιµοποιούνται πέντε µαθησιακές δραστηριότητες µε τρία είδη λογισµικού, 
οι οποίες εντάσσονται οµαλά στο σχολικό πρόγραµµα σπουδών. Η δηµοσίευση εξετάζει τη συλλογική 
εποικοδόµηση της γνώσης, η οποία έλαβε χώρα, προκειµένου οι µαθητές να αντεπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις των δραστηριοτήτων. Η οµαδική δραστηριότητα µε το Σύστηµα διαχείρισης βάσης 
δεδοµένων εµφάνισε υψηλότερη συχνότητα διερευνητικού λόγου (κριτική εποικοδόµηση της 
γνώσης), ενώ ενσωµατώθηκε  στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία, µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 
εξασφαλίσει τη συνέχεια στην καθοδηγούµενη εποικοδόµηση της κοινής γνώσης µεταξύ του 
εκπαιδευτικού και των µαθητών. ∆ε συνέβη το ίδιο µε τις υπόλοιπες δύο δραστηριότητες 
(Επεξεργασία κειµένου, Ζωγραφική µε υπολογιστή). Η αιτία δεν ήταν τόσο η φύση της 
δραστηριότητας ή η διαµεσολάβηση του Λογισµικού, όσο η οργάνωση της οµαδικής δραστηριότητας 
από την πλευρά του εκπαιδευτικού. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Οµαδική δραστηριότητα, Λογισµικό γενικών εφαρµογών, 

Κοινωνικοπολιτισµική θεωρία µάθησης, Καθοδηγούµενη εποικοδόµηση της  γνώσης 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Η εισαγωγή των υπολογιστών στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης προσεγγίστηκε, 
από την πλευρά της Ψυχολογίας, µάλλον, από ατοµικιστικές (individualistic) προσεγγίσεις.  Οι 
προσεγγίσεις αυτές θεωρούσαν, συνήθως, έναν «µοναχικό» µαθητή να αλληλεπιδρά µε τη 
διεπιφάνεια επικοινωνίας (interface) του εκπαιδευτικού λογισµικού, µαθαίνοντας είτε, από το 
«δάσκαλο» υπολογιστή, είτε, προσπαθώντας να «καθοδηγήσει» τον υπολογιστή να εκτελέσει 
κάποια διεργασία, είτε, ασκούµενος σε ορισµένες δεξιότητες (γραψίµατος, έκφρασης, γενίκευσης 
και αφαίρεσης, κτλ), αξιοποιώντας τις δυνατότητες της καινούργιας τεχνολογίας (Crook, 1994). 
  Η σχολική όµως πράξη, καθώς και οι κοινωνικο-γνωστικές και κοινωνικο-πολιτισµικές θεωρίες 
µάθησης ανέδειξαν ένα περισσότερο ρεαλιστικό µοντέλο προσέγγισης του υπολογιστή  ως 
εργαλείου σκέψης και µάθησης: Η υιοθέτηση του µοντέλου της οµαδικής εργασίας µε 
υπολογιστές και οι έρευνες παρατήρησης της σχολικής τάξης ανέδειξαν τη σηµασία της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ του εκπαιδευτικού και των µαθητών, αλλά και των µαθητών µεταξύ τους, 
έχοντας τον υπολογιστή ως πλαίσιο της δραστηριότητας ή αλλιώς θα λέγαµε, έχοντας τον 
υπολογιστή ως διαµεσολαβητή στην αλληλεπίδραση (ο.π, 1994).  

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ  Inter@ctive                 275 



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
  Η µάθηση που επιδιώκεται στη σχολική τάξη, σύµφωνα µε το κοινωνικο-πολιτισµικό µοντέλο 
διδασκαλίας και µάθησης, είναι αποτέλεσµα γνωστικής κοινωνικοποίησης, η οποία επιτυγχάνεται 
µέσω της οµιλούµενης γλώσσας αλλά και της κοινής δράσης µαθητών και εκπαιδευτικών. Η όλη 
διαδικασία πλαισιώνεται από τα πολιτιστικά εργαλεία και τις κοινωνικές συµβάσεις, ενώ αποτελεί 
µια διαδικασία η οποία βασίζεται στην εποικοδόµηση πλαισίων αναφοράς (Context)  µεταξύ του 
εκπαιδευτικού και των µαθητών στη διάρκεια του χρόνου (Συνέχεια-Continuity).  
  Μέσω της διαλογικής πρακτικής (Edwards, 1993), οι µαθητές, στη συζήτηση µπροστά στον 
υπολογιστή, είναι δυνατό να δέχονται απλή βοήθεια ή υποστηρικτική διδακτική παρέµβαση 
(Scaffolding) από τον εκπαιδευτικό, ενώ όταν εργάζονται χωρίς τη στενή καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού είναι δυνατό να αναπτύσσουν «κοινωνικούς τρόπους σκέψης».  Είναι επίσης 
αλήθεια,  ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ συνοµηλίκων µαθητών στις οµάδες εργασίας είναι δυνατό 
να  επιτρέψει να εµφανιστούν τρόποι οµιλίας και συζήτησης, οι οποίοι σπάνια εµφανίζονται στη 
λεκτική επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών. Έτσι, από έρευνες παρατήρησης και 
καταγραφής της προφορικής επικοινωνίας σε οµαδικές εργασίες µε ή και χωρίς υπολογιστή 
ανιχνεύτηκαν τρεις «κοινωνικοί τρόποι σκέψης». Οι τρόποι αυτοί προτάθηκαν στο πλαίσιο του 
Slant Project (Spoken Language and New Technology Project) (Mercer, Philips & Somekh, 1991, 
Mercer, 1994, Dawes et al., 1992, Fisher, 1992, Wegerif & Mercer, 1997): 

• Αντιλέγων λόγος (Disputational talk): Το ένα µέλος της οµάδας αµφισβητεί τα 
λεγόµενα του άλλου χωρίς να προσφέρει επιχειρήµατα. Το πλαίσιο είναι µάλλον 
ανταγωνιστικό. Η γνώση µάλλον δεν διαµοιράζεται µεταξύ των µαθητών. Υπερισχύει η 
ατοµική ταυτότητα.   

• Συσσωρευτικός λόγος (Cumulative talk): Το ένα µέλος οικοδοµεί πάνω στην ιδέα του 
άλλου. Επαναλαµβάνει ή αναπτύσσει την ιδέα του άλλου, άκριτα. Υπερισχύει συνεπώς 
η οµαδική ταυτότητα. Η κοινή γνώση εποικοδοµείται χωρίς να  εµφανίζεται λογική ή 
κριτική σκέψη στο διάλογο  

• ∆ιερευνητικός λόγος (Exploratory talk): Υποθέσεις, προτάσεις ή εντολές τίθενται υπό 
εξέταση κάτω από το φακό της λογικής. Ο ένας είναι δυνατό να αµφισβητήσει τα 
λεγόµενα του άλλου, πάντα όµως µε επιχειρήµατα. Αυτός ο ίδιος θα θέσει κάποια 
καινούργια υπόθεση τεκµηριώνοντάς την. Αναιρούνται οι ατοµικές και οµαδικές 
ταυτότητες χάριν της λογικής. Η κοινή γνώση µεταξύ των µαθητών εποικοδοµείται 
κριτικά. Η λογική σκέψη (reasoning) είναι περισσότερο εµφανής.  

  Ποιος όµως είναι ο ρόλος του υπολογιστή σε αυτό το µοντέλο ερµηνείας της διαδικασίας 
διδασκαλίας και µάθησης;  
  Μ
  «Η ενδεχόµενη αποτελεσµατικότητα του υπολογιστή ως εκπαιδευτικό µέσο βρίσκεται στην 
ικανότητα δυναµικής παρουσίασης πληροφοριών, καθώς και στην αλληλεπιδραστική εµπλοκή του µε 
το χρήστη, ώστε να κρατά την προσοχή και το ενδιαφέρον του, µε τέτοιο τρόπο που είναι συχνά 
δύσκολο να επιτευχθεί σε µη υπολογιστικά συλλογικά περιβάλλοντα. Επιπρόσθετα, η αναπαράσταση 
των πληροφοριών στην οθόνη διευκολύνει τη διαµοίραση των πληροφοριών και προµηθεύει ένα 
µέσο αναφοράς για τη διαµοίραση της γνώσης και δράσης, µε έναν τέτοιο τρόπο που τα γραπτά 
κείµενα δεν µπορούν να παρέχουν. Τέλος, η σχετική ευκολία µε την οποία οι χρήστες µπορούν να 
έχουν πρόσβαση, να τροποποιούν και να επαναδοµούν την πληροφορία, ίσως, ενθαρρύνει τα παιδιά 
στο να διερευνούν και να δοκιµάζουν ιδέες και λύσεις σε προβλήµατα, πράγµα που δεν θα το έκαναν 
εάν χρησιµοποιούσαν κάποιο άλλο µέσο» ( Mercer, Philips & Somekh, 1991, σελ. 197)  

ε ποιο τρόπο αυτός διαµεσολαβεί την αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών; 

  Κατ’  αυτόν τον τρόπο και προκειµένου να αποτιµήσουµε τη µάθηση σε συλλογικά υπολογιστικά 
περιβάλλοντα, θα πρέπει να θέσουµε ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας που θα εξετάζει την επίδραση 
των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων, όπως επίσης και την επίδραση των τεχνουργηµάτων, των 
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τεχνολογιών και των κοινωνικών συµβάσεων (Crook, 1994,  σελ 48). Γενικότερα, όλα αυτά που 
συνιστούν το κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο της σχολικής τάξης. 
 
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
  Στην περίπτωση της Ελλάδας (Ε.Π.Π.Σ για την Πληροφορική, 1999, Μιχαηλίδης, 1997,1999, 
Ράπτης και Ράπτη, 1997) αλλά και σε άλλες χώρες (Jackson et al, 1986, Jackson et al, 1988), ο 
υπολογιστής στο χώρο του σχολείου προσεγγίζεται, κυρίως, από µικρές οµάδες εργασίας µαθητών 
(δύο-τρία άτοµα). Το λογισµικό που χρησιµοποιείται λόγω κόστους, λόγω της «εργαλειακής» του 
φύσης αλλά και λόγω της εκτεταµένης χρήσης του, είναι, πολύ συχνά, το Λογισµικό γενικών 
εφαρµογών. 
  Η παρούσα έρευνα καλείται µέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο οµαδικής µαθησιακής δραστηριότητας, 
κατά την οποία χρησιµοποιείται Λογισµικό γενικών εφαρµογών να κατανοήσει τη φύση και να 
εξακριβώσει το εύρος των  παραγωγικών γνωστικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µαθητών. 
  Η φύση και η ποιότητα των γνωστικών αλληλεπιδράσεων εξετάζεται ως προς την εποικοδόµηση 
της κοινής γνώσης µέσω της οµιλούµενης γλώσσας και της κοινής δράσης, µε τη διαµεσολάβηση 
του υπολογιστή. Έτσι, µέσω της εµφάνισης του διερευνητικού και του συσσωρευτικού λόγου 
εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο εποικοδοµείται η κοινή γνώση, κριτικά µε τον διερευνητικό 
λόγο, άκριτα  µε το συσσωρευτικό. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
  Σε 6 δυάδες µαθητών ανατέθηκαν τρεις (3) µαθησιακές δραστηριότητες µε λογισµικό γενικών 
εφαρµογών (Επεξεργαστής κειµένου – Write for Windows 3.1, Λογισµικό Ζωγραφικής – 
Paintbrush for Windows 3.1, Σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων – Works for Windows 3.1) 
(Παράρτηµα). Οι δραστηριότητες βιντεοσκοπήθηκαν, έτσι ώστε να καταγραφεί η λεκτική αλλά 
και η µη λεκτική επικοινωνία των µαθητών καθώς εργάζονται.  
  Προκειµένου να κατανοήσουµε τη φύση αλλά και το εύρος των παραγωγικών γνωστικών 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µαθητών χρησιµοποιήσαµε ένα συνδυασµό ποιοτικής και 
ποσοτικής µεθοδολογικής προσέγγισης, η οποία χρησιµοποίησε ένα σύστηµα ανάπτυξης 
κατηγοριών για την ταξινόµηση του συνόλου της προφορικής αλληλεπίδρασης. Το σύστηµα αυτό 
ξεκίνησε από τα τρία είδη λόγου (διερευνητικός, συσσωρευτικός, αντιλέγων) του θεωρητικού 
πλαισίου της έρευνας, ενώ κατά την ανάλυση των γραπτών πρωτοκόλλων των συνοµιλιών 
προέκυψαν και οι υπόλοιπες κατηγορίες (Bottom up approach). Κατ’ αυτό τον τρόπο 
δηµιουργήθηκαν οι εξής κατηγορίες: 

• Συζήτηση µε τον ερευνητή 
• Λόγος χειρισµού του υπολογιστή, «επιφανειακών χαρακτηριστικών»i, διαδικασίας 
• Λόγος περιεχοµένου 
• Λόγος άσχετος µε τη µαθησιακή δραστηριότητα 

  Από αυτές τις κατηγορίες µας ενδιαφέρει η τρίτη, ενώ οι υπόλοιπες εξετάζονται µόνο ως πλαίσιο 
της αλληλεπίδρασης. Ο «Λόγος περιεχοµένου» ταξινοµείται στις εξής κατηγορίες: 

• ∆ιερευνητικός λόγος 
γος • Συσσωρευτικός λό

• Αντιλέγων λόγος 
• Ατοµικός τρόπος σκέψης  

  Οι δραστηριότητες ενσωµατώθηκαν στο µάθηµα της «Πληροφορικής» της Γ΄ Γυµνασίου, ενώ 
διήρκεσαν µια διδακτική ώρα (35-40 λεπτά). Βιντεοσκοπήθηκε το σύνολο της δραστηριότητας. 
Πριν τις κύριες δραστηριότητες ξεκίνησε υποστηρικτική διδακτική-µαθησιακή παρέµβαση 
(Scaffolding) για τη δραστηριότητα µε το λογισµικό συστήµατος διαχείρισης βάσης δεδοµένων, η 

277 



οποία συνεχίστηκε και στην κύρια δραστηριότητα. Στην κύρια δραστηριότητα, όµως, η 
διαµεσολάβηση του εκπαιδευτικού-ερευνητή αποσυρόταν σταδιακά. ∆εν έγινε το ίδιο για τις 
δραστηριότητες µε τον Κειµενογράφο και µε το Λογισµικό Ζωγραφικής. Εκεί, απλώς, 
ιασφαλίστηκε η γνώση βασικών δεξιοτήτων χειρισµού του λογισµικού. 

διάστηµα για το οποίο δεν υπήρξε µετεγγραφή 

, έγινε γνωστό πως αυτός τροφοδοτήθηκε από την προϋπάρχουσα κοινή 
νώση των µαθητών. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ίζει τις σειρές 
µετεγγραφής του διερευνητικού και του συσσωρευτικού λόγου ανά δραστηριότητα: 

δ
 
Μέθοδος Ανάλυσης των δεδοµένων  
  Προκειµένου να καταγραφεί και αναλυθεί ο λόγος µέσα στο πλαίσιό του για τις δεκαοκτώ (18) 
συνοµιλίες επιλέχθηκε η µέθοδος της δειγµατοληπτικής επιλογής τριών πεντάλεπτων από το 
σύνολο της συνοµιλίας. Γι αυτά τα 15 λεπτά δηµιουργήθηκαν γραπτά πρωτόκολλα των 
συνοµιλιών (transcripts) σε ηλεκτρονική µορφή για τις τρεις δραστηριότητες και για τις έξι οµάδες 
(18 πρωτόκολλα). Οι πληροφορίες που µας παρείχε η ανάλυση αυτών των τριών πεντάλεπτων 
ήταν αρκετές για να αναπαραστήσουµε µε αυθεντικό τρόπο ολόκληρη, σχεδόν, τη συνοµιλία, 
αφού οι µαθητές µετά τα πρώτα δύο λεπτά αρχίζουν να διαπραγµατεύονται το τι θα πράξουν, ενώ 
στα πέντε τελευταία συνηθίζουν να µιλούν για πράγµατα άσχετα µε τη δραστηριότητα. 
Συγχρόνως, µπορέσαµε, εφόσον είχαµε και το προϊόν της εργασίας των µαθητών, να 
κατανοήσουµε τι συνέβη και στο χρονικό 
(transcript) της προφορικής αλληλεπίδρασης. 
  Χρησιµοποιήθηκε ως µονάδα ανάλυσης (unit of analysis) και µεταβλητή µονάδα χωρισµού 
(variable segmentation unit) η διαπραγµάτευση µιας πρότασης, υπόθεσης ή εντολής, όταν ο λόγος 
αφορούσε το περιεχόµενο και η σειρά µετεγγραφής για τις άλλες κατηγορίες. Η σειρά 
µετεγγραφής προσδιορίζεται ως τον προφορικό λόγο που µετεγγράφεται σε µια γραµµή εγγράφου 
του κειµενογράφου Ms-Word και αφορά στην εκφορά του λόγου από το ίδιο πρόσωπο. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο, µετρώντας τις σειρές µετεγγραφής στα γραπτά πρωτόκολλα των συνοµιλιών 
κατορθώσαµε να έχουµε ποσοτικά περιγραφικά δεδοµένα. Αυτό όµως που είχε σηµασία στη 
µέθοδό µας ήταν ότι η ανάλυση δεν περιορίστηκε στην παραγωγή, απλώς, περιγραφικών 
ποσοτικών δεδοµένων, τα οποία προέκυψαν από την ταξινόµηση της συνοµιλίας σε «άχρονες» 
κατηγορίες. Για την κάθε συνοµιλία καταγράφηκε η χρονική-ιστορική εξέλιξη στην εποικοδόµηση 
της κοινής γνώσης µεταξύ των µαθητών. Καταγράφηκε, δηλαδή, όχι µόνο η εµφάνιση του 
διερευνητικού λόγου αλλά πότε αυτός εµφανίστηκε, µετά από τι, σε ποια µορφή και τι αφορούσε. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο
γ

 

Η  ενσωµάτωση της οµαδικής δραστηριότητας στο διδακτικό σχεδιασµό 
  Σύµφωνα µε το θεωρητικό µας µοντέλο τα είδη λόγου µε τα οποία εποικοδοµείται κοινή γνώση 
στο συµµετρικό πλαίσιο είναι ο διερευνητικός και ο συσσωρευτικός λόγος. Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
εστιάσαµε την προσοχή µας σ’ αυτά τα αποσπάσµατα διαλόγου. Ο Πίνακας 2 εµφαν
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 ∆ιερευνητικός λόγος Συσσωρευτικός λόγος 

Επεξεργασία κειµένου 55 125 

Βάση δεδοµένων 106 296 

Ζωγραφική µε H/Y 99 403 

Σύνολο 260 824 

Πίνακας 2: Ο διερευνητικός και ο συσσωρευτικός λόγος σε σειρές µετεγγραφής 
  Όπως φαίνεται από τα ποσοτικά δεδοµένα που εµφανίζει ο Πίνακας 2, οι δραστηριότητες της 
δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων από αφηγηµατικές πληροφορίες, καθώς και της Ζωγραφικής 
µε υπολογιστή, εµφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό διερευνητικού λόγου. Η ποιοτική, όµως, 
µεθοδολογική προσέγγιση ανέδειξε δύο διαφορετικά µοντέλα εποικοδόµησης κοινής γνώσης. Στα 
πλαίσια της παρούσας ανακοίνωσης θα αναφερθούµε µόνο στο µοντέλο της δραστηριότητας 
δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων. 
  Το µοντέλο της δραστηριότητας δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων από αφηγηµατικές 
πληροφορίες εµφάνισε το υψηλότερο ποσοστό διερευνητικού λόγου. Στη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα γίνεται η χρήση δύο «νοητικών εργαλείων» (mental tools) (Vygotsky, 1978, Saljo, 
1998), όπως η επιλογή Ονοµάτων πεδίων από αφηγηµατικές πληροφορίες, καθώς και η επιλογή 
δεδοµένων από αφηγηµατικές πληροφορίες, για τη συγκρότηση των εγγραφών της βάσης. Η 
γνώση περί της χρήσης αυτών των «εργαλείων» οικοδοµήθηκε από κοινού µε τον ερευνητή, 
καθώς και µε τον καθηγητή της τάξης, σε προηγούµενες δραστηριότητες και κυρίως στη 
δραστηριότητα υποστηρικτικής διδασκαλίας (Scaffolding), η οποία έλαβε χώρα µια εβδοµάδα 
πριν τη βιντεοσκόπηση. 
  Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι σε δύο αποσπάσµατα διερευνητικού λόγου, στα οποία 
εποικοδοµείται αµοιβαία κατανόηση περί της χρήσης του πρώτου «νοητικού εργαλείου», ζητείται 
η βοήθεια του ερευνητή. Στο πρώτο, ο ερευνητήςii θέτει το υποστηρικτικό πλαίσιο για να φτάσουν 
στη λύση (Απόσπασµα 26): 
Απόσπασµα 26: Η τελευταία φάση της διερευνητικής εποικοδόµησης της κοινής 
«πλατφόρµας» γνώσης (grounding) 
Μ: Και εδώ λέει είναι ένα κάστρο 600 ετών και εδώ λέει «βρίσκεται σε τροχιά δύο χρόνια» (δείχνει 
µε το στυλό) / να γράψουµε…(διακόπτεται) 
Κ: ∆ε θα τα βλέπεις έτσι θα τα βλέπεις πρώτα πρώτα και µετά θα πέφτουν τα ίδια σχεδόν / «που 
βρίσκεται» (διαβάζει) / «σε τροχιά…» / «που βρίσκεται σε…» / Ααα (κάτι σκέφτηκε) / Εεε 
Μ: …εδώ και δύο χρόνια» (συµπληρώνει αυτά που διάβασε  ο Κς) 
Κ: Πόσα χρόνια λειτουργεί; 
Μ: «Χρόνια λειτούργησης» πάει εδώ // και εδώ λέει… «Χρόνος λειτούργησης» γράψε / γιατί εδώ λέει 
είναι ένα κάστρο 600 ετών και εδώ λέει ότι… «Χρόνος λειτούργησης» 
 (εν τω µεταξύ δείχνει µε το στυλό στις αντίστοιχες πληροφορίες, ενώ ο Κς διαβάζει) 
Κ: «Χρόνος Λειτουργίας» µωρέ 
Μ: «Χρόνος Λειτουργίας» 
Κ: …Παιδικού σταθµού» 
Μ: «Χρόνος Λειτουργίας» σκέτο γράψε / γιατί παρακάτω λέει Κάστρο κατάλαβες; 
Κ: Ε για αυτό θα βάλουµε «Παιδικού σταθµού» ( Ο Κς πληκτρολογεί) 
Μ: Ρε συ ένα πεδίο µας λέει 
Κ: Τι ένα πεδίο; 
Μ: Ένα πεδίο για όλα αυτά και τα δύο (δείχνει) / όχι δύο 
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(Ο Κς δείχνει να ξαφνιάζεται, δείχνει να µην έχει καταλάβει τις έννοιες της βάσης δεδοµένων αλλά 
ούτε και της διαδικασίας. Γυρίζει το κεφάλι του στον ερευνητή) 
(Ακολουθεί συζήτηση µε τον ερευνητή) 
Κ: Ένα πεδίο κύριε; 
ΕΡ: Θα φτιάξτε µια δοµή βάσης δεδοµένων µε πεδία, στα οποία θα εισάγονται πληροφορίες από 
όλες τις καρτέλες, από όλες τις καρτέλες (πληροφοριών) 
Κ: Ναι δηλαδή θα κάνουµε έτσι (δείχνει στην οθόνη) αυτό εδώ όλο / πεδία 
ΕΡ: Λογικό δεν είναι; / αλλά θα µπαίνουν όλες οι καρτέλες µέσα , θα µπορούν να µπουν όλες 
Μ: Εντάξει 
(Οι µαθητές, µε τη δράση που ακολούθησε, έδειξαν ότι κατάλαβαν τι  έπρεπε να κάνουν) 
 
  Στο δεύτερο, δίνει µια άµεση απάντηση σε ερώτηµα των µαθητών, περιορίζοντας το πρόβληµα 
που κλήθηκαν να επιλύσουν (Απόσπασµα 64): 
Απόσπασµα 64: Η διερευνητική δραστηριότητα των πέντε πρώτων λεπτών 
Γ: (γνέφει ναι) Αυτό (δείχνει στο έντυπο) 
Π: Αυτό; Πως;…. (Λέει κάτι ψιθυριστά)  
Γ: Ε; 
Π: Κοίτα πως ξεκινάνε όλα (δείχνει)  
Γ: Εδώ έχει πολλά, άµα θέλουµε να κάνουµε (στον Ερευνητή)….γράφε ε «όνοµα σπιτιού»…..εκεί 
(δείχνει) 
Π: «Το σπίτι  µε τα τριαντάφυλλα» 
Γ: Μα θέλει για κάθε πεδίο να µπαίνουν και τα τρία αυτά µέσα, κοίτα πίσω (πίσω σελίδα εντύπου 
εκφώνησης της εργασίας)…κύριε εδώ πέρα λέει στο ένα, εκεί  που λέει στο «Κάστρο της Μεθώνης» 
γράφει «είναι ένα κάστρο 600 ετών», µετά εδώ από κάτω γράφει ότι είναι χτισµένο 25 χρόνια, εδώ 
τι θα βάλουµε; Ότι είναι χτισµένο και αυτό. 
Π: Ότι χτίστηκε πριν 25 χρόνια 
ΕΡ: Προσπαθήστε διαβάζοντας το έντυπο να βρείτε λύση 
(Η Πελαγία γράφει στο χαρτί) 
Π: Λοιπόν, πως λέγεται το σπίτι….. 
Γ: Θα βάλουµε και δικά µας; (πεδία) 
ΕΡ: Όχι 
(Η Πελαγία γράφει και ο Γιώργος κοιτάει την εκφώνηση και ρίχνει µια µατιά και σ’ αυτά που γράφει 
η Πελαγία) 
Γ: «Έτος χτισίµατος»…(σκέφτεται δυνατά να τα ακούσει και η Πελαγία)…..αυτό θα σου έλεγα και 
εγώ τώρα (κοίταξε τι έγραψε η Πελαγία)…..εεε «Θέρµανση» 

 
  Σε τρίτο απόσπασµα, οι µαθητές αναφέρονται στη υποστηρικτική µαθησιακή δραστηριότητα µε 
τον ερευνητή, προκειµένου να θυµηθούν συλλογικά και να εποικοδοµήσουν από κοινού τη γνώση 
για τη χρήση του πρώτου «νοητικού εργαλείου» (Απόσπασµα 55): 
Απόσπασµα 55 
Γ: Λοιπόν [πως λέγεται 
Α:             [Κάτσε 
Γ: Πως λέγεται / κοίτα εδώ (στο έντυπο) / Ζω σε ένα σπίτι που λέγεται Σπ Σπούτνικ / πως διάολο το 
λένε / Σπούτνικ πέντε (Ο Αντώνης γελάει) 
Α: Τι ερωτήσεις θα βάλουµε; 
(δεν έχει καταλάβει ακόµα) 
Γ: ∆εν θυµάσαι και την άλλη φορά που το είχαµε κάνει; 
(Ο Αντώνης ξαναπαίρνει το έντυπο από το Γιάννη για να το κοιτάξει) 
Α: Όχι 

280 



(Χαµογελούν και οι δύο, ο Γιάννης παίρνει το πληκτρολόγιο) 
(Λόγος χειρισµού του υπολογιστή, επιφανειακών χαρακτηριστικών, διαδικασίας) 
Γ: Λοιπόν 
Α: Γιατί είναι χωρισµένα αυτά; (αναφέρεται στη οθόνη) 
Γ: Περίµενε (και πιάνει το ποντίκι για να κάνει κάτι)  
Α: Ααα ναι ναι ναι (θυµήθηκε µε ποιο τρόπο πρέπει να επιλέξουν τα ονόµατα των πεδίων) 
 
 Υπάρχει επίσης ένα απόσπασµα, στο οποίο εποικοδοµείται αµοιβαία κατανόηση περί της χρήσης 
του δεύτερου «νοητικού εργαλείου». Σε αυτό πάλι ζητείται η βοήθεια του ερευνητή, ο οποίος 
απλώς επικυρώνει την ορθότητα της προφορικά εκφερόµενης γνώσης και µε αυτό τον τρόπο 
οδηγεί τους µαθητές στην ανεξάρτητη λύση του προβλήµατος. (Απόσπασµα 65): 
Απόσπασµα 65: «Το όνοµά του µας το δίνει» 
Γ: «Όνοµα σπιτιού» (Η Πελαγία κάτι γράφει στο χαρτί)…….όχι ρε το όνοµά του µας το δίνει 
Π: ∆ικό µας όνοµα 
Γ: Όχι, αυτό που έχει εδώ θα βάλουµε….κχχχ!(νευριάζει)….κύριε δεν θα βάλουµε δικό µας όνοµα, 
το όνοµα που έχει εδώ (θα βάλουµε) 
ΕΡ: Το όνοµα; 
Γ: Ναι αυτό εδώ, λεει «Ζω σε ένα σπίτι το οποίο λέγεται ¨το σπίτι µε τα αρώµατα¨». Θα 
δηµιουργήσουµε ένα πεδίο…. 
ΕΡ: Μπράβο! 
Γ: …..να µπαίνει 
 
  Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα τρία αποσπάσµατα διαλόγου, στα οποία εποικοδοµείται αµοιβαία 
κατανόηση περί της χρήσης του πρώτου «νοητικού εργαλείου», συνέβησαν στα πέντε πρώτα 
λεπτά της συνοµιλίας και στην αρχή της φάσης επιλογής Ονοµάτων πεδίων (Οµάδες 12,21,24). 
Επίσης το µοναδικό απόσπασµα διαλόγου, στο οποίο εποικοδοµείται αµοιβαία κατανόηση περί 
της χρήσης του δεύτερου «νοητικού εργαλείου», συνέβη στην αρχή της φάσης επιλογής των 
δεδοµένων από τις αφηγηµατικές πληροφορίες, πριν την εισαγωγή των εγγραφών στη δοµή της 
βάσης δεδοµένων. Στη συνέχεια οι µαθητές δεν ζητούν τη βοήθεια του ερευνητή, η ανάγκη 
διερευνητικής εποικοδόµησης της γνώσης για τη χρήση των «εργαλείων» φθίνει, ενώ, όπως έδειξε 
ο λόγος αλλά και το αποτέλεσµα της εργασίας τους, στάθηκαν ικανοί να φέρουν σε πέρας τη εν 
λόγω δραστηριότητα µε επιτυχία. 
  Κατ’ αυτό τον τρόπο, η δραστηριότητα είναι δυνατό να υποτεθεί ότι αποτελεί τη συνέχεια 
(Continuity) της υποστηρικτικής διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης (Scaffolding), η οποία 
έλαβε χώρα µε τον ερευνητή. Η βιντεοσκοπηµένη διαδικασία αποτελεί το τελικό στάδιο αυτής, 
προς την «ανεξάρτητη λύση του προβλήµατος» (handover). Οι µαθητές είχαν µια «βάση για 
συζήτηση» (grounding) από την κοινή γνώση που είχε οικοδοµηθεί µε τον ερευνητή, κατ’ αυτό 
τον τρόπο ο διερευνητικός τους λόγος αντλούσε επιχειρήµατα από κάποια συγκεκριµένη και κοινά 
αποδεκτή λογική. 
  Αντίθετα οι δραστηριότητες µε τον Κειµενογράφο και µε το λογισµικό Ζωγραφικής δεν 
οργανώθηκαν ως συνέχεια κάποιας διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας, αλλά τέθηκαν ως 
ανεξάρτητες εργασίες στα πλαίσια πάντα του µαθήµατος της Πληροφορικής. Οι µαθητές είχαν 
αδυναµία να ανοίξουν µια διερευνητική συζήτηση για ένα θέµα στο οποίο δεν είχαν κάποια 
προϋπάρχουσα κοινή γνώση, ούτε τους δίνονταν η δυνατότητα να την συγκροτήσουν, αφού δεν 
τους προσφέρθηκαν τα µέσα και οι πηγές άντλησης µιας συγκεκριµένης λογικής.  
  Κατ’ αυτό τον τρόπο η οµαδική δραστηριότητα µε το Σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων 
ενσωµατώθηκε  στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίσει 
τη συνέχεια στην καθοδηγούµενη εποικοδόµηση της κοινής γνώσης µεταξύ του εκπαιδευτικού και 
των µαθητών (Mercer, 1995), πράγµα το οποίο δε συνέβη µε τις υπόλοιπες δύο δραστηριότητες. Η 
διαπίστωση αυτή έρχεται σε συµφωνία µε αυτή του Mercer (1994, σελ. 29), ότι δηλαδή «η 
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απόδοση του λογισµικού «ανοιχτού» τύπου στο να παράγει εκτεταµένες συνοµιλίες δεν είναι κάτι 
το εγγενές, εξαρτάται από το τρόπο ενσωµάτωσής του στη µαθησιακή δραστηριότητα».  

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
   Οι αυξηµένες δυνατότητες των ΤΠΕ, όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα αλλά και από 
άλλες (Κυνηγός & Κουτλής, 2002), πρόκειται να αποδώσουν µαθησιακά, µόνο εφόσον 
σχεδιαστούν δραστηριότητες, οι οποίες θα ενταχθούν σε ολοκληρωµένα διδακτικά «σενάρια». 
«Σενάρια», τα οποία θα θέτουν συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους, θα προβλέπουν µαθησιακές 
δραστηριότητες, από τις οποίες θα είναι ξεκάθαρο  τι θα ζητούν και τέλος θα προβλέπουν την 
αξιολόγηση της κατάκτησης αυτών των στόχων. Με τη σειρά τους, τα «σενάρια», στα οποία η 
µάθηση διαµεσολαβείται από τον υπολογιστή, θα πρέπει να εντάσσονται στο γενικότερο 
σχεδιασµό του µαθήµατος. Σχεδιασµό, τον οποίο κάνει ο εκπαιδευτικός προκειµένου να διδάξει 
ένα γνωστικό αντικείµενο στα πλαίσια του σχολείου και ο οποίος σχεδιασµός θα δίνει σηµασία 
στη σταδιακή εποικοδόµηση της γνώσης µε βάση την προϋπάρχουσα κοινή γνώση µαθητών και 
εκπαιδευτικού. 
  Υπεύθυνος για τη συνέχεια και τη συνέπεια εφαρµογής του «σεναρίου» είναι ο εκπαιδευτικός. 
Αυτός καλείται, συν τοις άλλοις, να πλαισιώσει τη µαθησιακή δραστηριότητα, προσφέροντας το 
υποστηρικτικό εκείνο πλαίσιο, έτσι ώστε οι µαθητές να µπορέσουν να κινηθούν στη «Ζώνη της 
επικείµενης γνωστικής τους ανάπτυξης» (Vygotsky, 1978). Ως βασικό εργαλείο σε αυτή του την 
προσπάθεια, πέρα από τον υπολογιστή, θα πρέπει να χρησιµοποιεί τη γλώσσα, µε την οποία θα 
φροντίζει να διαµεσολαβεί τη γνωστική αλληλεπίδραση, έτσι ώστε να διασφαλίσει την 
εποικοδόµηση της κοινής γνώσης. 
  Σπουδαιότερος και πιο υπεύθυνος, λοιπόν, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εποχή  της 
διαµεσολάβησης των ΤΠΕ στη µαθησιακή δραστηριότητα. Γ’ αυτό το λόγο ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να βοηθηθεί στο έργο του: 

• Σωστή και ολοκληρωµένη επιµόρφωση στην χρήση των ΤΠΕ στο χώρο του σχολείου,  
• διευκόλυνση και επιβράβευση ερευνών δράσης από «ενεργούς» εκπαιδευτικούς  

είναι κάποιες προτάσεις που προκύπτουν και από αυτή την έρευνα και αφορούν στην υποστήριξη 
του εκπαιδευτικού, προκειµένου να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις του σύγχρονου 
σχολείου. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Ευχαριστώ το Βασίλη Κόµη για τις πολύτιµες συµβουλές του σχετικά µε τη συγγραφή της 
παρούσας ανακοίνωσης 
 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
i Λόγος που αφορά στην ορθογραφία, στη γραµµατική, στην αισθητική βελτίωση του κειµένου ή της 

παρουσίασης (Επεξεργασία κειµένου, Βάση δεδοµένων) (Λόγος περί των επιφανειακών χαρακτηριστικών 
ενός κειµένου ή µιας παρουσίασης-surface characteristics), σε αντιστοιχία µε τον όρο “surface changes” της 
Snyder (1994) 

ii ∆ες Ορισµένες συµβάσεις στις µετεγγραφές (Transcriptions)-Παράρτηµα 
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14-15 Μαΐου, 1999 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Πρόγραµµα σπουδών Πληροφορικής Γυµνασίου, 1999 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Πρόγραµµα σπουδών Πληροφορικής Ενιαίου Λυκείου, 1997, 

σελ. 3 
ΡΑΠΤΗΣ, Α. & ΡΑΠΤΗ, Α., Η Πληροφορική στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκ. Συµεών, 1997 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Οι τρεις εργασίες-δραστηριότητες στις οποίες αναφέρονται τα αποτελέσµατα): 
Εργασία Α: «Επεξεργασία κειµένου» 
Θέµα: «Τι θα συνέβαινε αν σ’ όλο τον κόσµο, από τον ένα πόλο ως τον άλλο, από τη µια στιγµή 
στην άλλη, εξαφανίζονταν τα χρήµατα;» 
 
Εργασία Β: «Σχεδίαση µε ηλεκτρονικό υπολογιστή» 
Θέµα: : «Απαντήστε σχεδιαστικά στην ερώτηση: Τι θα συνέβαινε αν σ’ όλο τον κόσµο, από τον 
ένα πόλο ως τον άλλο, από τη µια στιγµή στην άλλη, εξαφανίζονταν τα χρήµατα; » 
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Εργασία Γ: «∆ηµιουργία της δοµής µιας βάσης δεδοµένων» 
Θέµα: «∆ηµιουργήστε τη δοµή µιας βάσης δεδοµένων για κατοικίες, προκειµένου να εισάγετε 
πληροφορίες του είδους που παρουσιάζονται στα  παραδείγµατα καρτελών που ακολουθούν»: 
 
Παραδείγµατα καρτελών µε πληροφορίες για κατοικίες  
Sputnik 5 
Ζω σε ένα σπίτι που λέγεται Sputnik 5. Είναι ένας διαστηµικός σταθµός ο οποίος βρίσκεται σε 
τροχιά εδώ και 2 χρόνια. Πρόκειται για ένα µικρό σπίτι, που όλα όλα έχει 2 δωµάτια. Θερµαίνεται 
από την ηλιακή ενέργεια, µέσω ηλιακών κυψελών. Έχουµε µια κρεβατοκάµαρα και ένα όροφο 
συνολικά. Όταν µέτρησα τα παράθυρα και τις πόρτες, βρήκα ότι οι πόρτες είναι σε αριθµό 3, ενώ 
τα παράθυρα 2. Έχουµε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πράγµατα στο σπίτι µας, όπως ένα 
µεταφορικό αεροσκάφος, ηλιακές κυψέλες, ακόµα και ρουκέτες. Το σπίτι µου είναι κοντά στο 
διάστηµα, στους πλανήτες και στα αστέρια. Στο σπίτι µου ο γεροντότερος άνθρωπος είναι ο Ivan, 
ο οποίος είναι 45 χρονών. ∆εν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι µου. Ο νεότερος άνθρωπος είναι η 
Raisa, η οποία είναι 42 χρονών. Ο συνολικός αριθµός ατόµων που ζουν σε αυτό το σπίτι είναι 2. 
Έχουµε και ένα σκύλο. 
 
Το κάστρο της Μεθώνης 
Ζω σε ένα σπίτι το οποίο λέγεται κάστρο της Μεθώνης. Είναι ένα κάστρο 600 ετών. Έχει 
συνολικά 107 δωµάτια. Θερµαίνεται από εστίες φωτιάς µε καιγόµενα ξύλα. Έχουµε συνολικά 31 
υπνοδωµάτια και 3 ορόφους. ∆υσκολεύτηκα να µετρήσω τα παράθυρα και τις πόρτες αλλά τελικά 
τα κατάφερα. Είναι λοιπόν 125 παράθυρα και 16 πόρτες. Μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
σπιτιού αυτού είναι ότι διαθέτει ένα τεράστιο δάσος για κήπο, καθώς και ένα υπόγειο κελάρι στο 
οποίο υπάρχουν βαρέλια για την ωρίµανση του κρασιού. Το σπίτι µου βρίσκεται στην άκρη ενός 
δάσους στην Πελοπόννησο, ενώ ένα µέρος των τειχών του βρέχεται από θάλασσα.. Στο κάστρο 
αυτό ζουν συνολικά 35 άνθρωποι. Ο γεροντότερος είναι ο κυρ-Κώστας ο οποίος είναι 91 ετών, 
ενώ ο νεότερος είναι  η Μαρία η οποία είναι 10 µηνών. Συνολικά στο κάστρο υπάρχουν 10 παιδιά. 
Στον κήπο υπάρχουν 7 άλογα, ένας γάιδαρος και 2 σκυλιά, ενώ στο κελάρι υπάρχουν αµέτρητοι 
ποντικοί. 
 
Το σπίτι µε τα αρώµατα 
Ζω σε ένα σπίτι το οποίο λέγεται «το σπίτι µε τα αρώµατα». Πρόκειται για µια µεζονέτα η οποία 
χτίστηκε πριν 25 χρόνια. Έχει συνολικά 7 δωµάτια. Θερµαίνεται από κεντρική παροχή γκαζιού. 
Έχουµε 3 υπνοδωµάτια και 2 ορόφους. Όταν µέτρησα τις πόρτες και τα παράθυρα βρήκα 
ότι..........................................................................  

Ορισµένες συµβάσεις στις µετεγγραφές (Transcriptions) 
Τα ονόµατα των παιδιών έχουν αλλαχθεί και συµβολίζονται µε αρχικά γράµµατα. Ο 
Εκπαιδευτικός-Ερευνητής συµβολίζεται µε ΕΡ . ∆εν σηµειώνονται κόµµατα. 
/     Παύση οµιλίας χρονικής διάρκειας λιγότερης του ενός δευτερολέπτου 
//    Παύση οµιλίας χρονικής διάρκειας µεγαλύτερης του ενός δευτερολέπτου 
[ 
[   Σηµαίνει ότι οι οµιλούντες µιλούν συγχρόνως 
()   Σηµαίνει ότι δεν έγινε καταληπτό το περιεχόµενο της οµιλίας 
(κείµενο)  Σχόλια του ερευνητή που αφορούν κυρίως µη λεκτική επικοινωνία και 
χειρισµό των µονάδων του υπολογιστή  
…  Λόγος που διακόπτεται ή λόγος που αποτελεί συνέχεια άλλης λεκτικής 
έκφρασης 
«»  Κείµενο από ανάγνωση το οποίο εκφέρεται όπως είναι χωρίς καµία αλλαγή 
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