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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες διαχείρισης της σύγχρονης δικτυακής 
επικοινωνίας και τα θέµατα συζήτησης τα οποία προέκυψαν κατά την οικοδόµηση µιας δικτυακής 
κοινότητας µάθησης εκπαιδευτικών των Μαθηµατικών (∆ΚΜ) µε στόχο την ένταξη των ΤΠΕ στη 
διδακτική τους πράξη. Για το χτίσιµο της ∆ΚΜ χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του ‘εποικοδοµιστικού 
πειράµατος διδασκαλίας’ (Cobb, Wood & Yakel, 1990) στο περιβάλλον του ∆ιαδικτύου.  Η ∆ΚΜ 
οικοδοµήθηκε µε βάση το εκπαιδευτικό λογισµικό Geometry II (Laborde, 1990 ). Επίσης, 
παρουσιάζονται οι βασικοί αρχικοί άξονες σχεδιασµού του αναλυτικού προγράµµατος της ∆ΚΜ..  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα πλεονεκτήµατα του ∆ιαδικτύου στη διδασκαλία και στη µάθηση έχουν αναγνωριστεί από µια 
σειρά ερευνητές (Harasim, et all., 1995; Maureen, 2000). Ανάµεσα σε αυτά εξέχουσα θέση 
κατέχει η δυνατότητα δηµιουργίας συνεργατικών και εποικοδοµιστικών πλαισίων όπου κάθε 
εκπαιδευόµενος µπορεί αφ ενός µεν να εκφράσει τις ιδιαιτερότητές του στη µάθηση και αφ ετέρου 
να µάθει µέσα από τη διαπραγµάτευση της γνώσης του µε την γνώση των άλλων. Οι δικτυακές 
κοινότητες προσφέρουν µαθησιακές ευκαιρίες στον τόπο και στο χρόνο του µαθητή καθώς και 
θεωρητικά απεριόριστο χρόνο επικοινωνίας. Οι ευκαιρίες αυτές παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο 
στην εξίσωση των ανισοτήτων των ευκαιριών στη µάθηση (Harasim et all., 1995). Ειδικότερα η 
συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε κοινότητες µάθησης από απόσταση τους προσφέρει τη 
δυνατότητα της δια βίου εκπαίδευσης κάτι ιδιαίτερα αναγκαίο γι αυτούς και ταυτόχρονα δύσκολο 
λόγω της διασποράς τους σε διαφορετικά γεωγραφικά διαµερίσµατα και της σχετικής τους 
αδυναµίας ως ενήλικες να δεσµεύονται στο να µαθαίνουν στον ίδιο χρόνο µε άλλους συναδέλφους 
τους. Επιπλέον, ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των 
ειδικοτήτων είναι η χρήση της τεχνολογίας ως γνωστικού εργαλείου στη διδασκαλία και τη 
µάθηση. Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης συγκροτήθηκε µια δικτυακή εποικοδοµιστική και 
συνεργατική κοινότητα µάθησης εκπαιδευτικών για την εξοικείωση και τη διδακτική αξιοποίηση 
του εκπαιδευτικού λογισµικού Cabri-Geometry II στη διδασκαλία γεωµετρικών εννοιών. Το 
εκπ/κό λογισµικό Cabri-Geometry II έχει σχεδιαστεί µε βάση τις σύγχρονες εποικοδοµιστικές και 
κοινωνικές προσεγγίσεις για τη γνώση και τη µάθηση. Η οικοδόµηση της κοινότητας στηρίχτηκε 
στη µέθοδο του ‘πειράµατος διδασκαλίας’. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή ο καθηγητής δεν 
ακολουθεί ένα άκαµπτο πρόγραµµα διδασκαλίας αλλά κάθε χρονική στιγµή προσπαθεί να 
διαµορφώσει µοντέλα για τη γνώση που κατασκευάζουν οι µαθητές του και µε βάση αυτά 
τροποποιεί τη διδακτική του παρέµβαση σε πραγµατικό χρόνο (on line) µε έναν τρόπο που να 
ανταποκρίνεται µε τον καλλίτερο τρόπο στα µοντέλα που έχει κατασκευάσει γι αυτούς. Μια 
τέτοια κοινότητα ως τα σήµερα δεν έχει αναφερθεί από ερευνητές.  



4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 – 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών                                                                                441  
 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η ∆ΚΜ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια µιας ευρύτερης δικτυακής κοινότητας 
µάθησης εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) της Α/µιας και Β/µιας εκπαίδευσης µε στόχο την ένταξη των ΤΠΕ 
στη διδακτική τους πράξη (τµήµα ΤΕΠΑΕΣ του Παν/µίου Αιγαίου, συντονιστές: 
∆ηµητρακοπούλου και Χλαπάνης, 2003-04). Στα πλαίσια της ΚΜΕ δηµιουργήθηκαν κοινότητες 
µάθησης εκπαιδευτικών για διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Τα προγράµµατα µάθησης κάθε επι 
µέρους κοινότητας στηρίχτηκαν αποκλειστικά στις δικτυακές υπηρεσίες. Η πλατφόρµα που 
χρησιµοποιήθηκε δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να κατεβάσουν πληροφοριακό 
µαθησιακό υλικό, να δηµοσιοποιήσουν τις εργασίες τους και να επικοινωνήσουν µέσω e-mail, 
forum και chat. Στόχος του προγράµµατος της ∆ΚΜ ήταν να είναι σε θέση οι εκπαιδευτικοί: α) να 
συνεργάζονται και να σχεδιάζουν µε βάση τις σύγχρονες εποικοδοµιστικές και κοινωνικές 
προσεγγίσεις για τη γνώση και τη µάθηση µαθησιακές δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται 
στο πρόγραµµα σπουδών, εκµεταλλευόµενοι τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του Cabri-
Geometry II, και β) να χρησιµοποιούν αυτές τις δραστηριότητες για να φτιάχνουν σχέδια 
διδασκαλίας, να πραγµατοποιούν, και στη συνέχεια να αξιολογούν διδασκαλίες σε πραγµατική 
τάξη. Στη ∆ΚΜ συµµετείχαν 8 εκπαιδευτικοί µε διαφορετικά χρόνια υπηρεσίας (7 της Β/µιας και 
1 της Α/µιας εκπ/σης). Η διάρκεια λειτουργίας της ∆ΚΜ ήταν περίπου 9 εβδοµάδες. Η έρευνα 
αυτή αποτελεί µια ποιοτική µελέτη. Τα δεδοµένα της έρευνας αποτέλεσαν οι εργασίες των 
εκπαιδευτικών και τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής των σύγχρονων συζητήσεων. Το 
αναλυτικό πρόγραµµα της ∆ΚΜ ήταν αρχικά οργανωµένο σε 6 εβδοµαδιαίες ενότητες οι οποίες 
επεκτάθηκαν σε 9. Κάθε εβδοµάδα οι εκπαιδευτικοί είχαν στη διάθεσή τους ένα κεντρικό θέµα 
προς µελέτη και ένα κεντρικό θέµα προς συζήτηση. Η διδακτική µεθοδολογία που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν ‘το πείραµα διδασκαλίας’. Σύµφωνα µε αυτή τη µεθοδολογία σχεδιάστηκε 
ένα αρχικό σχέδιο αναλυτικού προγράµµατος το οποίο τροποποιούνταν κάθε εβδοµάδα µε βάση 
τις ανάγκες των εκπαιδευτικών όπως αυτές προέκυπταν από την επικοινωνία. Το τελικό 
χρονοδιάγραµµα του µαθήµατος ύστερα από τις  µετέπειτα τροποποιήσεις παρατίθεται παρακάτω: 
Φάση 1. Γνωριµία µε τα µέλη της ∆ΚΜ. Περιγραφή του µαθήµατος. ∆υνατότητες του Cabri-
Geometry II. Οργάνωση των εκπαιδευτικών σε οµάδες και κατανοµή projects που αφορούν στο 
σχεδιασµό µαθησιακών δραστηριοτήτων µε βάση το Cabri-Geometry II.  
Φάση 2. Αναβάθµιση των δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν ώστε να πληρούν βασικές αρχές 
των σύγχρονων θεωριών µάθησης. ∆ηµιουργία και δηµοσίευση αναφοράς στο διαδίκτυο.  
Φάση 3. Σχεδιασµός φύλλου εργασίας από κάθε εκπ/κό. ∆ιαπραγµάτευση των σχεδίων 
µαθήµατος στα πλαίσια της  ∆ΚΜ. Αναφορά και τελική παρουσίαση των σχεδίων µαθήµατος.  
Φάση 4. Υλοποίηση των σχεδίων µαθήµατος. Αξιολόγηση της διδασκαλίας. ∆ηµιουργία και 
δηµοσίευση αναφοράς. Παρουσίαση και διαπραγµάτευση των απόψεων µετά τη διδασκαλία. 

 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Οι βασικοί άξονες διαχείρισης της σύγχρονης επικοινωνίας της ∆ΚΜ παρουσιάζονται συνοπτικά 
παρακάτω: 
Καλλιέργεια ζεστής και φιλικής ατµόσφαιρας. Aνταλλαγή πληροφοριών για προσωπικά θέµατα, 
χρήση αποδεκτής, σαφούς αλλά όχι τυπικά επαγγελµατικής γλώσσας, χρήση χιούµορ, χρήση 
µικρών ονοµάτων, ο καθηγητής πρώτος µπαίνει στο chat και τελευταίος φεύγει, υποδοχή και 
αποχαιρετισµός κάθε ενός εκπαιδευοµένου χωριστά, καµία ερώτηση ή τοποθέτηση αναπάντητη. 
Πρόκληση συµµετοχής. ∆ιάλυση των δισταγµών των εκπαιδευοµένων στη δικτυακή επικοινωνία, 
πρόκληση για την εξωτερίκευση των δυσκολιών αλλά και των θετικών σηµείων που βλέπουν οι 
εκπαιδευόµενοι για την ένταξη και χρήση του Cabri στην εκπαιδευτική διαδικασία, πρόκληση για 
συνεισφορά του καθένα και ιδιαίτερα των σιωπηλών µελών στον προβληµατισµό, εξωτερίκευση 
των θετικών σηµείων αλλά και των δυσκολιών του διδάσκοντα στη χρήση του Cabri στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και πως αυτές ξεπεράστηκαν, ανοχή στις διακοπές του δικτύου. 
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∆ηµιουργία κλίµατος αυτοπεποίθησης. Αποδοχή, επιβράβευση, έµφαση στα θετικά σηµεία, 
τροποποίηση των αρνητικών σηµείων σε θετικά, στήριξη, ενθάρρυνση, προοπτική. 
∆ηµιουργία κλίµατος ενθουσιασµού. Συζήτηση για τις δυνατότητες του Cabri και τα θετικά σηµεία 
της διδακτικής πράξης µε τη χρήση του, εξωτερίκευση της θετικής εµπειρίας του διδάσκοντα. 
∆ηµιουργία κλίµατος σεβασµού. Καµία εστίαση σε αρνητικά σηµεία, αποδοχή της προσωπικότητας 
του κάθε εκπαιδευτικού ως ατόµου και ως ειδικού. 
Ανάπτυξη πρωτοβουλίας. Ελευθερία επιλογής θέµατος δραστηριότητας και επιλογής συνεργατών. 
Ενθάρρυνση της συνεργασίας. Ενθάρρυνση και οργάνωση οµάδων εργασίας σε πραγµατικό χρόνο. 
Προθεσµίες. Συγκεκριµένες και προσδιοριζόµενες από κοινού µε τους εκπαιδευόµενους. 
Τακτές συναντήσεις. Καθορισµός συναντήσεων για σύγχρονη επικοινωνία 2 φορές κάθε εβδοµάδα 
σε συνεργασία µε τους εκπαιδευοµένους- ∆ιαθεσιµότητα χρόνου σύµφωνα µε τις ανάγκες τους  
∆ηµιουργία κλίµατος αναστοχασµού στην εµπειρία. Συζήτηση πάνω στις δραστηριότητες που 
κατασκεύασαν οι εκπαιδευόµενοι και στην εµπειρία ύστερα από την δοκιµή τους σε τάξη. 
Ανέβασµα του επιπέδου των εκπαιδευοµένων. Εποικοδοµιστική και συγκεκριµένη διόρθωση 
εργασιών, στήριξη πρωτοβουλιών διάδοσης γνώσης σχετικά µε τη διδασκαλία της γεωµετρίας µε 
τη χρήση του Cabri σε ευρύτερους πληθυσµούς µαθητών και καθηγητών. 
Ανάπτυξη γρήγορων τεχνικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. Γρήγορο γράψιµο. Ικανότητα 
γρήγορου διαβάσµατος των µηνυµάτων, ταυτόχρονης επεξεργασίας και µόρφωσης πολλαπλών 
ατοµικών απαντήσεων και πληκτρολόγησής τους. Κανένα µήνυµα αναπάντητο. 
Ανάπτυξη γρήγορων γνωστικών δεξιοτήτων επικοινωνίας µε πολλούς.  
 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑ∆ΥΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΚΜ 
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας αναδύθηκαν τα παρακάτω βασικά θέµατα: α) Εξοικείωση µε 
τις λειτουργίες του Cabri, β) Εισαγωγή του Cabri στην εκπαιδευτική διαδικασία, γ) 
Επιστηµολογικές θεωρήσεις για τα Μαθηµατικά, δ) ∆ιδακτική των µαθηµατικών µε βάση τις 
σύγχρονες θεωρήσεις για τη γνώση και τη µάθηση, ε) Οργάνωση- σχεδιασµός, υλοποίηση και 
αξιολόγηση µιας διδασκαλίας µε βάση τις ΤΠΕ, στ) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο 
συµφραζοµένων των ΤΠΕ, ζ) Cabri στο ∆ηµοτικό σχολείο.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης παρουσιάστηκαν οι βασικοί αξονες διαχείρισης της σύγχρονης 
επικοινωνίας και τα θέµατα που αναδύθηκαν προς συζήτηση κατά τη διάρκεια οικοδόµησης µιας 
κοινότητας µάθησης εκπαιδευτικών µε στόχο τη διδακτική αξιοποίηση του Cabri Geometry II. Η 
µέθοδος του ‘εποικοδοµιστικού πειράµατος διδασκαλίας’ που χρησιµοποιήθηκε για την 
οικοδόµηση αυτής της κοινότητας έδωσε δυνατότητες δηµιουργίας ενός ανοικτού, φιλικού και 
ασφαλούς περιβάλλοντος επικοινωνίας το οποίο βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να εξωτερικεύσουν 
τη γνώση τους για µια σειρά θέµατα που αφορούσαν στη φύση, τη διδασκαλία και τη µάθηση των 
µαθηµατικών και στο ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί εξελίχθηκαν από την απλή 
χρήση ενός εκπαιδευτικού λογισµικού στη διδακτική του αξιοποίηση σε πραγµατικές συνθήκες.  
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