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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή περιγράφεται ένα εποικοδοµητικό και συνεργατικό µαθησιακό περιβάλλον
βασισµένο σε projects, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ενός προπτυχιακού µαθήµατος
εκπαιδευτικής τεχνολογίας µε στόχο την εισαγωγή φοιτητών ενός παιδαγωγικού τµήµατος στη
σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων. Σαράντα-έξι φοιτητές συµµετείχαν στο
περιβάλλον αυτό ολοκληρώνοντας τα projects τους και δηµιουργώντας 16 δικτυακούς τόπους για
γνωστικά αντικείµενα του ∆ηµοτικού σχολείου. Η διερεύνηση της απόκρισης των φοιτητών στο
µαθησιακό περιβάλλον, καθώς και της επίδρασης που άσκησε το περιβάλλον στους φοιτητές, έδειξε
ότι αυτό έδρασε παρακινητικά και ότι µετά την ολοκλήρωση των projects, το ενδιαφέρον των
φοιτητών για τη δηµιουργία δικτυακών τόπων αυξήθηκε. Παράλληλα, οι φοιτητές αποµυθοποίησαν
τη διαδικασία κατασκευής δικτυακών τόπων, την οποία αρχικά θεωρούσαν δύσκολη.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: δηµιουργία εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων, εκπαίδευση εκπαιδευτικών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύµφωνα µε την εποικοδοµητική προσέγγιση στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη µάθηση, το λογισµικό για την κατασκευή πολυµέσων και υπερµέσων
(π.χ. λογισµικό κατασκευής δικτυακών τόπων) µπορεί να αξιοποιηθεί ως νοητικό εργαλείο στη
µαθησιακή διαδικασία (Jonassen & Reeves, 1995). Οι µαθητές µπορούν να το χρησιµοποιήσουν
µε ενεργό τρόπο και να λειτουργήσουν ως σχεδιαστές (designers), καθώς συλλέγουν, χειρίζονται
και οργανώνουν πληροφορίες προκειµένου να δηµιουργήσουν νέες, δικές τους αναπαραστάσεις
γνώσης. Η εποικοδοµητική προσέγγιση στη µάθηση δίνει επίσης έµφαση στη συνεργατική µάθηση
και τη µάθηση που βασίζεται σε projects (project-based learning), καθώς, σύµφωνα µε την
προσέγγιση αυτή, η µάθηση θεωρείται ως µια διαδικασία που ευνοείται και προκύπτει από την
κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών, καθώς και µεταξύ µαθητών-εκπαιδευτικού, µέσα
σε αυθεντικά µαθησιακά περιβάλλοντα που αντανακλούν την πολυπλοκότητα της πραγµατικής
ζωής (Honebein, Duffy & Fishman, 1993, Brandon & Hollingshead, 1999). Το λογισµικό
κατασκευής πολυµέσων και υπερµέσων µπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη τέτοιων µαθησιακών
περιβαλλόντων βασισµένων στην προσέγγιση της ‘µάθησης µέσω της σχεδίασης’ (learning by
design). Μέσα σε περιβάλλοντα αυτού του τύπου, οι µαθητές συνεργάζονται αναλαµβάνοντας
διάφορους ρόλους (π.χ. σχεδιαστές, δηµιουργοί γραφικών, προγραµµατιστές) και έχουν την
ευκαιρία να πάρουν αποφάσεις και να επιλύσουν πραγµατικά προβλήµατα προκειµένου να
οικοδοµήσουν το τελικό προϊόν του project (Liu & Hsiao, 2002).
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Η δηµιουργία δικτυακών τόπων είναι µια δραστηριότητα που γίνεται διεθνώς όλο και πιο
δηµοφιλής µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών του σχολείου, σε επίπεδο δευτεροβάθµιας αλλά και
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ένας δικτυακός τόπος συνίσταται από υπερµεσική πληροφορία και
εποµένως, η σχεδίαση και κατασκευή δικτυακών τόπων εγγράφεται στο γενικότερο χώρο της
σχεδίασης και κατασκευής υπερµέσων. Η σχεδίαση και κατασκευή υπερµέσων από µαθητές του
σχολείου µε τη χρήση εργαλείων συγγραφής, στο πλαίσιο διαφόρων µαθηµάτων, έχει διερευνηθεί
από ορισµένους ερευνητές (π.χ. Spoehr, 1993, Liu & Hsiao, 2002), οι οποίοι αναφέρουν ότι
παρακινεί τους µαθητές και ότι ασκεί θετική επίδραση στην εκµάθηση της ύλης των µαθηµάτων,
καθώς και στην πρόσκτηση υπολογιστικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, όσον αφορά στη δηµιουργία
δικτυακών τόπων, η συµµετοχή των µαθητών σε δραστηριότητες σχεδίασης δικτυακών τόπων
επιφέρει θετικά µαθησιακά αποτελέσµατα και επιπρόσθετα, παρέχει διέξοδο για την έκφραση της
δηµιουργικότητας και τη δηµοσιοποίηση των απόψεων των µαθητών (Brown & Mann, 2001).
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας και
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν βασικές δεξιότητες δηµιουργίας δικτυακών
τόπων ώστε να είναι σε θέση όχι µόνον να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό βασισµένο στον
Παγκόσµιο Ιστό για χρήση από τους µαθητές τους, αλλά και να διευκολύνουν τους µαθητές τους
στη δηµιουργία τέτοιου υλικού στο πλαίσιο µαθησιακών περιβαλλόντων βασισµένων σε projects.
Ωστόσο, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, πολλές παλαιότερες
αλλά και πιο πρόσφατες µελέτες αναφέρουν ότι οι φοιτητές παιδαγωγικών τµηµάτων είναι συχνά
ανεπαρκώς προετοιµασµένοι σε ό,τι αφορά στη χρήση των υπολογιστών και κυρίως στην
αξιοποίησή των υπολογιστών στη διδακτική πρακτική (π.χ. Albee, 2003). Οι µελέτες αυτές
τονίζουν ότι κατάλληλες διορθωτικές δράσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Η µελέτη που περιγράφεται στην παρούσα εργασία επιχειρεί να απαντήσει στα παραπάνω
αιτήµατα. Στόχος της ήταν: α) η δηµιουργία ενός εποικοδοµητικού και συνεργατικού µαθησιακού
περιβάλλοντος, βασισµένου σε projects, για την εισαγωγή των φοιτητών ενός παιδαγωγικού
τµήµατος στη σχεδίαση και κατασκευή εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων, και β) η διερεύνηση της
απόκρισης των φοιτητών στο µαθησιακό αυτό περιβάλλον, καθώς και της επίδρασης που
ενδεχοµένως άσκησε το περιβάλλον στους φοιτητές, προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα για
την αποτελεσµατικότητά του και τη βελτίωσή του στο µέλλον. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο
πλαίσιο ενός προπτυχιακού µαθήµατος εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Όσον αφορά στο πρώτο
σκέλος της, ακολουθήθηκε η προσέγγιση της ‘µάθησης µέσω της σχεδίασης’: οι φοιτητές
ανέλαβαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δικτυακούς τόπους που να µπορούν να
αξιοποιηθούν σε µαθήµατα του ∆ηµοτικού σχολείου. Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της
µελέτης, επιµέρους ερευνητικοί στόχοι ήταν: α) η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών σχετικά
µε τη διαδικασία της δηµιουργίας δικτυακών τόπων και η αυτο-αξιολόγηση της ικανότητάς τους
ως προς αυτή πριν και µετά τη συµµετοχή τους στα projects, β) η καταγραφή του πώς αποτιµούν
οι φοιτητές την εµπειρία της συµµετοχής τους στα projects µετά τη συµµετοχή τους σε αυτά, και
γ) η διερεύνηση του ενδεχόµενου ενδιαφέροντος των φοιτητών να µάθουν περισσότερα για τη
δηµιουργία δικτυακών τόπων µετά τη συµµετοχή τους στα projects.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
∆είγµα
Στη µελέτη συµµετείχαν 46 φοιτητές, 42 κορίτσια και 4 αγόρια, 18 έως 22 ετών (M=19.3,
SD=0.7). Όλοι τους είχαν ήδη παρακολουθήσει ένα προπτυχιακό µάθηµα Πληροφορικής, στο
πλαίσιο του οποίου, είχαν εισαχθεί σε βασικές έννοιες Πληροφορικής, καθώς και στη χρήση
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λογισµικού: εφαρµογών γραφείου, πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό και ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Κανένας τους δεν είχε προηγούµενη εµπειρία στη δηµιουργία ιστοσελίδων.

Μαθησιακό περιβάλλον
Σχεδιάστηκε ένα αυθεντικό µαθησιακό περιβάλλον το οποίο προσέφερε στους φοιτητές τη
δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν διαδεδοµένο λογισµικό κατασκευής δικτυακών τόπων, καθώς
και να αξιοποιήσουν το λογισµικό αυτό ως νοητικό εργαλείο και να δοκιµάσουν οι ίδιοι, ως
µαθητευόµενοι, τη µεθοδολογία της συνεργατικής µάθησης που βασίζεται σε projects, ώστε να
είναι σε θέση να µεταφέρουν και να ενσωµατώσουν αυτές τις διδακτικές προσεγγίσεις στη
µελλοντική εκπαιδευτική τους πρακτική. Το µαθησιακό περιβάλλον υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
ενός µαθήµατος, διάρκειας ενός εξαµήνου, που διδάχθηκε από τη γράφουσα. Το µάθηµα εστίαζε
στις εκπαιδευτικές εφαρµογές του ∆ιαδικτύου και συγκεκριµένα, στα εξής θέµατα: α) χρήση
υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου στην εκπαίδευση, β) σχεδίαση µαθησιακών δραστηριοτήτων
βασισµένων στο ∆ιαδίκτυο, γ) εργαλεία κατασκευής δικτυακών τόπων, και δ) σχεδίαση και
ανάπτυξη εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων. Στο πλαίσιο του µαθήµατος, καθώς και κατά τη
διάρκεια των ωρών ελεύθερης εργαστηριακής εξάσκησης, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να
χρησιµοποιούν ένα εργαστήριο εξοπλισµένο µε προσωπικούς υπολογιστές µε πρόσβαση στο
∆ιαδίκτυο, σαρωτές και εκτυπωτές. Λογισµικό κατασκευής δικτυακών τόπων (Microsoft
FrontPage), καθώς και λογισµικό επεξεργασίας εικόνας, ήταν επίσης διαθέσιµο. Το µαθησιακό
περιβάλλον στόχευε άµεσα στην πρόσκτηση από µέρους των φοιτητών βασικών γνώσεων και
δεξιοτήτων σχετικών µε τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων, ενώ
παράλληλα, απαιτούσε έµµεσα την ανάπτυξη και άλλων, σχετικών µε το µάθηµα, δεξιοτήτων (π.χ.
δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών στον Παγκόσµιο Ιστό, δεξιότητες επικοινωνίας µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Το µαθησιακό περιβάλλον περιελάµβανε:
∆ιαλέξεις: Οι φοιτητές παρακολούθησαν 3 τρίωρες διαλέξεις, κατά τη διάρκεια των οποίων
εισήχθησαν σε βασικά θέµατα σχεδίασης και κατασκευής εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων.
Επίσης, αξιολόγησαν υπάρχοντες εκπαιδευτικούς δικτυακούς τόπους ώστε να εξοικειωθούν µε
καλά και κακά παραδείγµατα σχεδίασης, να κατανοήσουν τις υποκείµενες αρχές σχεδίασης και να
πάρουν ιδέες για τα projects τους. Θέµατα που συζητήθηκαν ήταν: α) είδη εκπαιδευτικών
δικτυακών τόπων, β) διδακτικά µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε έναν εκπαιδευτικό
δικτυακό τόπο, γ) δικτυακοί τόποι που υποστηρίζουν συνεργατική µάθηση, δ) βασικές αρχές
σχεδίασης δικτυακών τόπων, ε) σχεδίαση του περιεχοµένου, της δοµής και της εµφάνισης µιας
ιστοσελίδας, στ) σχεδίαση της ιεραρχίας ιστοσελίδων και της δοµής πλοήγησης ενός δικτυακού
τόπου, ζ) γλώσσα HTML και λογισµικό κατασκευής δικτυακών τόπων, η) τύποι αρχείων εικόνας
και ήχου που µπορούν να εισαχθούν σε ιστοσελίδα, θ) δηµοσίευση δικτυακού τόπου.
Εργαστηριακά µαθήµατα: Οι φοιτητές παρακολούθησαν 8 δίωρα εργαστηριακά µαθήµατα, στη
διάρκεια των οποίων εισήχθησαν στα εργαλεία και τις διαδικασίες ανάπτυξης δικτυακών τόπων.
Θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκαν ήταν: α) η διεπαφή χρήστη του Microsoft FrontPage, β)
εισαγωγή κειµένου, εικόνας και ήχου σε ιστοσελίδα, γ) δηµιουργία υπερσυνδέσµων, δ) δηµιουργία
πινάκων (tables) και πλαισίων (frames), ε) δηµιουργία κουµπιών (hover buttons), χαρτών εικόνων
(image maps) και εφέ δυναµικού HTML (DHTML), στ) βασικά στοιχεία της διεπαφής χρήστη
διαφόρων εφαρµογών επεξεργασίας εικόνας, ζ) σάρωση εικόνας, η) βασικές λειτουργίες
επεξεργασίας εικόνας, θ) συµπίεση εικόνας.
Συνεργατικά projects: Στην αρχή του εξαµήνου, οι φοιτητές σχηµάτισαν µικρές οµάδες (2 έως 4
άτοµα), καθεµία από τις οποίες ασχολήθηκε µε την κατασκευή ενός project κατά τη διάρκεια του
εξαµήνου. Η κατασκευή των projects ήταν η κεντρική δραστηριότητα του µαθήµατος και έγινε εν
µέρει κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών µαθηµάτων και εν µέρει κατά την ελεύθερη
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εργαστηριακή εξάσκηση. Το κάθε project αφορούσε στη σχεδίαση και κατασκευή ενός
εκπαιδευτικού δικτυακού τόπου που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από ένα πραγµατικό κοινό:
το δάσκαλο και τους µαθητές ενός ∆ηµοτικού σχολείου. Όπως εξηγήθηκε στους φοιτητές, µε τις
δηµιουργίες τους θα συνεισέφεραν στην ενσωµάτωση του ∆ιαδικτύου στις µαθησιακές
διαδικασίες στο σχολείο. Κάθε οµάδα ήταν υπεύθυνη να επιλέξει το θέµα του δικτυακού της
τόπου και το αντίστοιχο κοινό στο οποίο θα απευθύνονταν (τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου στην
οποία διδάσκεται το θέµα). Ο δικτυακός τόπος κάθε οµάδας έπρεπε να συνοδεύεται από ένα
έντυπο που θα χρησίµευε ως ‘εγχειρίδιο χρήσης’ για το δάσκαλο και τους µαθητές του σχολείου.
Στο έντυπο αυτό, η οµάδα έπρεπε να εξηγεί τους διδακτικούς στόχους του δικτυακού τόπου, να
παρουσιάζει το περιεχόµενο και τη δοµή του, καθώς και οδηγίες σχετικά µε την αξιοποίησή του
από το δάσκαλο και τους µαθητές. Στο τέλος του εξαµήνου, κάθε οµάδα έπρεπε να οργανώσει µια
παρουσίαση του δικτυακού της τόπου προς τις υπόλοιπες οµάδες και τη διδάσκουσα.
Η υλοποίηση των projects έγινε σε 5 φάσεις: α) αρχικός προγραµµατισµός, β) σχεδίαση του
δικτυακού τόπου, γ) ψηφιοποίηση του υλικού, δ) συγγραφή του δικτυακού τόπου, και ε)
αξιολόγηση του δικτυακού τόπου. Κατά τη φάση του αρχικού προγραµµατισµού, οι φοιτητές
σχηµάτισαν οµάδες επιλέγοντας οι ίδιοι τους συνεργάτες τους. Προέκυψαν έτσι 16 οµάδες. Τα
µέλη κάθε οµάδας έκαναν συζητήσεις µεταξύ τους προκειµένου να αποφασίσουν το θέµα του
δικτυακού τους τόπου, το κοινό στο οποίο θα απευθύνονταν, καθώς και τους ρόλους κάθε µέλους
κατά τη διάρκεια του project (π.χ. συλλέκτης υλικού, συγγραφέας ιστοσελίδων). Κάθε οµάδα
γνωστοποίησε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τις επιλογές που έκανε προς τη διδάσκουσα, η
οποία µε τη σειρά της βοήθησε τις οµάδες να αποσαφηνίσουν τα θέµατά τους ώστε να µην
υπάρχουν επικαλύψεις. Στη συνέχεια, κάθε οµάδα ασχολήθηκε µε την αναζήτηση του υλικού που
θα περιελάµβανε στο δικτυακό της τόπο χρησιµοποιώντας διάφορες πηγές (Παγκόσµιο Ιστό,
σχολικά εγχειρίδια, εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, πανεπιστηµιακή βιβλιοθήκη). Κατά τη φάση της
σχεδίασης του δικτυακού τόπου, κάθε οµάδα σχεδίασε στο χαρτί τη βασική δοµή του δικτυακού
της τόπου. Τα µέλη κάθε οµάδας χρειάστηκε να λάβουν αποφάσεις σχετικά µε: την κατανοµή του
υλικού που συνέλεξαν σε ιστοσελίδες, τα διάφορα µέσα που θα χρησιµοποιούσαν (π.χ. κείµενο,
εικόνες, ήχο, προσοµοιώσεις κίνησης), την εµφάνιση των ιστοσελίδων, τις µεταξύ τους
διασυνδέσεις, τη συνολική ιεραρχία ιστοσελίδων, τη δοµή πλοήγησης του δικτυακού τόπου. Κατά
τη φάση της ψηφιοποίησης του υλικού, κάθε οµάδα µετέτρεψε το αναλογικό υλικό που είχε
συλλέξει σε ψηφιακή µορφή και ασχολήθηκε µε την επεξεργασία του ψηφιακού υλικού που
προέκυψε (π.χ. έγινε σάρωση και επεξεργασία εικόνων, πληκτρολογήθηκαν κείµενα σε
επεξεργαστή κειµένου). Τα µέλη της οµάδας χρειάστηκε να αποφασίσουν για το λογισµικό που θα
χρησιµοποιούσαν, καθώς και για τις διάφορες παραµέτρους της ψηφιοποίησης και της
επεξεργασίας (π.χ. ανάλυση σάρωσης, διαστάσεις εικόνων). Κατά τη φάση της συγγραφής του
δικτυακού τόπου, κάθε οµάδα κατασκεύασε το δικτυακό της τόπο ακολουθώντας το βασικό σχέδιο
που είχε δηµιουργήσει σε προηγούµενη φάση και συναρµολογώντας το ψηφιακό υλικό που είτε
είχε συλλέξει ή προέκυψε από ψηφιοποίηση. Ως εργαλείο συγγραφής χρησιµοποιήθηκε το
λογισµικό Microsoft FrontPage. Κάθε οµάδα χρειάστηκε να πάρει αποφάσεις σχετικά µε την ίδια
τη χρήση του λογισµικού συγγραφής, καθώς και σχετικά µε τα τελικά χαρακτηριστικά της
διεπαφής χρήστη του δικτυακού της τόπου. Επίσης, χρησιµοποιώντας επεξεργαστή κειµένου,
δηµιούργησε το έντυπο που θα συνόδευε το δικτυακό της τόπο ως ‘εγχειρίδιο χρήσης’. Κατά τη
φάση της αξιολόγησης του δικτυακού τόπου, κάθε οµάδα παρουσίασε το δικτυακό της τόπο και το
συνοδευτικό του έντυπο προς τους υπόλοιπους φοιτητές και τη διδάσκουσα. Στο πλαίσιο
συζήτησης που γίνονταν µετά την κάθε παρουσίαση, τα µέλη της κάθε οµάδας είχαν την ευκαιρία
να λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά µε τη δουλειά τους και να καταγράψουν τα σηµεία στα οποία
ο δικτυακός τους τόπος απαιτούσε βελτίωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης των projects,
η διδάσκουσα συντόνιζε τις δραστηριότητες των φοιτητών βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τις
δυσκολίες που αντιµετώπιζαν, παρέχοντάς τους τεχνική βοήθεια και προτάσεις για τη βελτίωση
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των δικτυακών τους τόπων, παρακινώντας τους και ενθαρρύνοντας τη µεταξύ τους συνεργασία.
Στο ξεκίνηµα των projects, η υποστήριξη που παρείχε η διδάσκουσα ήταν πιο δοµηµένη και
µαζική (π.χ. διδασκαλία προς όλους τους φοιτητές), ενώ στη συνέχεια, έγινε πιο άτυπη και
λιγότερο µαζική (π.χ. συζητήσεις µε τα µέλη της κάθε οµάδας στο εργαστήριο και επικοινωνία
µαζί τους µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).

Ερευνητικά εργαλεία
Η διερεύνηση της απόκρισης των φοιτητών στο µαθησιακό περιβάλλον, καθώς και της
ενδεχόµενης επίδρασης του περιβάλλοντος στους φοιτητές, έγινε µέσω ατοµικού γραπτού
ανώνυµου ερωτηµατολογίου, το οποίο κατασκευάστηκε για τη διερεύνηση αυτή και περιείχε
ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις οµαδοποιηµένες σε 5 οµάδες. Οι ερωτήσεις της πρώτης οµάδας
στόχευαν στη συλλογή βιογραφικών στοιχείων (ηλικία, φύλο). Οι ερωτήσεις της δεύτερης οµάδας
στόχευαν στην ανίχνευση της προηγούµενης εµπειρίας των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή και
τη δηµιουργία ιστοσελίδων. Οι ερωτήσεις της τρίτης οµάδας στόχευαν στην ανίχνευση των
απόψεων των φοιτητών σχετικά µε τη διαδικασία της δηµιουργίας δικτυακών τόπων και την αυτοαξιολόγηση της ικανότητάς τους ως προς αυτή. Τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν σε 5-βαθµη
κλίµακα (1=’διαφωνώ πολύ’, 5=’συµφωνώ πολύ’) το κατά πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν µε τις
εξής προτάσεις: α) η δηµιουργία δικτυακών τόπων είναι ενδιαφέρουσα, και β) η δηµιουργία
δικτυακών τόπων είναι δύσκολη. Επίσης, τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν σε 5-βαθµη κλίµακα
(1=’καθόλου ικανός/ή’, 5=’πολύ ικανός/ή’) το πόσο ικανοί ή µη-ικανοί αισθάνονται: α) να
δηµιουργήσουν µόνοι τους ένα δικτυακό τόπο, και β) να δείξουν στους µαθητές τους στο σχολείο
πώς να δηµιουργήσουν ένα δικτυακό τόπο. Οι ερωτήσεις της τέταρτης οµάδας στόχευαν στην
καταγραφή του πώς αποτιµούν οι φοιτητές την εµπειρία της συµµετοχής τους στα projects. Μέσω
ανοικτών ερωτήσεων, ρωτήθηκαν τί τους άρεσε περισσότερο και τί λιγότερο από την όλη εµπειρία
των projects, καθώς και αν πιστεύουν ότι τα όσα έµαθαν κατά τη διάρκεια των projects θα τους
χρησιµεύσουν στη µελλοντική δουλειά τους στο σχολείο. Τέλος, οι ερωτήσεις της πέµπτης οµάδας
στόχευαν στη διερεύνηση του ενδεχόµενου ενδιαφέροντος των φοιτητών να µάθουν περισσότερα
για τη δηµιουργία δικτυακών τόπων µετά την ολοκλήρωση των projects. Οι 3 πρώτες οµάδες
ερωτήσεων δόθηκαν στους φοιτητές στην αρχή του εξαµήνου, πριν την εµπλοκή τους στα projects
(προ-έλεγχος), ενώ ολόκληρο το ερωτηµατολόγιο εκτός από τις ερωτήσεις της δεύτερης οµάδας,
στο τέλος του εξαµήνου, µετά την ολοκλήρωση των projects (µετα-έλεγχος).

∆ιαδικασία
Η έρευνα διενεργήθηκε σε 2 φάσεις (προ-έλεγχος/µετα-έλεγχος). Στην αρχή του εξαµήνου, πριν
την έναρξη των projects, οι φοιτητές συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο του προ-ελέγχου,
διαδικασία που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά. Στο τέλος του εξαµήνου, µετά την ολοκλήρωση των
projects, συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο του µετα-ελέγχου, διαδικασία που διήρκεσε περίπου
30 λεπτά. Τόσο στον προ-έλεγχο όσο και στο µετα-έλεγχο, τους ζητήθηκε να σηµειώσουν στα
ερωτηµατολόγια τα αρχικά τους, τα οποία, σε συνδυασµό µε τα βιογραφικά στοιχεία,
χρησιµοποιήθηκαν για το ταίριασµα των ερωτηµατολογίων µεταξύ προ-ελέγχου και µετα-ελέγχου.

Ανάλυση δεδοµένων
Οι απαντήσεις στις κλειστές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αναλύθηκαν µέσω του στατιστικού
πακέτου SPSS, ενώ οι απαντήσεις στις ανοικτές ερωτήσεις κατηγοριοποιήθηκαν και µετρήθηκαν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο τέλος του εξαµήνου, και οι 16 οµάδες φοιτητών κατάφεραν να ολοκληρώσουν την
κατασκευή των projects. Παράχθηκαν έτσι 16 δικτυακοί τόποι για θέµατα που διδάσκονται στο
πλαίσιο µαθηµάτων του ∆ηµοτικού σχολείου. Επτά αφορούσαν στις φυσικές επιστήµες (τίτλοι:
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«Το περιβάλλον: µόλυνση και προστασία», «Πηγές ενέργειας», «Υδατώδη µετέωρα»,
«Ηλεκτρισµός», «∆εινόσαυροι: είδη και απολιθώµατά τους», «Κάτοικοι του βυθού: µύθοι και
αλήθειες», «Το πεπτικό σύστηµα του ανθρώπου» - βλ. Σχήµα 1), 4 στην ιστορία («Το δωδεκάθεο
και άλλες θεότητες», «Αργοναυτική εκστρατεία», «Μινωϊκός πολιτισµός», «Αιγαιακοί
πολιτισµοί»), 3 στη γεωγραφία («Γεωγραφία: προσέγγιση µέσω δικτυακού τόπου», «Ο γύρος του
κόσµου», «Ταξίδι στην Ινδία»), ένας στη φυσική αγωγή («Κινητικές δεξιότητες») και ένας στα
καλλιτεχνικά («Κατασκευές διακοσµητικών»). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα
της έρευνας που διενεργήθηκε στους φοιτητές.

Σχήµα 1: ∆ικτυακός τόπος για τη διδασκαλία και µάθηση του πεπτικού συστήµατος
(Φυσικές Επιστήµες Ε’ ∆ηµοτικού)

Απόψεις σχετικά µε τη διαδικασία της δηµιουργίας δικτυακών τόπων και αυτοαξιολόγηση της ικανότητας ως προς αυτή πριν και µετά τη συµµετοχή στα projects
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 46 φοιτητών κατά τον προ-έλεγχο και µεταέλεγχο σε ερώτηση σχετικά µε το πόσο ενδιαφέρουσα και πόσο δύσκολη θεωρούν τη διαδικασία
δηµιουργίας δικτυακών τόπων. Στον Πίνακα 1, όπως και στους Πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν,
τα ποσοστά των απαντήσεων παρουσιάζονται σε συντετµηµένη 3-βαθµη κλίµακα για λόγους
εξοικονόµησης χώρου, ενώ οι µέσοι όροι των απαντήσεων στην αρχική 5-βαθµη κλίµακα. Π.χ.
στον Πίνακα 1, στη στήλη ‘∆ιαφωνώ΄, έχουν καταχωρηθεί τα ποσοστά των φοιτητών που
εξέφρασαν διαφωνία (τιµές 1 και 2 στην 5-βαθµη κλίµακα), στη στήλη ‘ΟΑ’ τα ποσοστά εκείνων
που έδωσαν ουδέτερη απάντηση (τιµή 3 στην 5-βαθµη κλίµακα) και στη στήλη ‘Συµφωνώ’, τα
ποσοστά εκείνων που εξέφρασαν συµφωνία (τιµές 4 και 5 στην 5-βαθµη κλίµακα).
Η δηµιουργία
Προ-έλεγχος
Μετα-έλεγχος
δικτυακών
∆ιαφωΟΑ
ΣυµφωΜΟ ∆ιαφωΟΑ
ΣυµφωΜΟ
τόπων είναι
νώ %
%
νώ %
(1-5)
νώ %
%
νώ %
(1-5)
Ενδιαφέρουσα
4.3
32.6
63.0
3.8
2.2
10.9
87
4.1
∆ύσκολη
6.5
39.1
54.3
3.6
52.2
26.1
21.7
2.6
ΟΑ = Ουδέτερη Απάντηση, ΜΟ = Μέσος Όρος
Πίνακας 1: Απόψεις σχετικά µε τη διαδικασία δηµιουργίας δικτυακών τόπων (Ν=46)
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, µετά τη συµµετοχή στα projects, το ποσοστό των φοιτητών που
θεωρούν τη διαδικασία δηµιουργίας δικτυακών τόπων ενδιαφέρουσα αυξήθηκε, ενώ το ποσοστό
των φοιτητών που τη θεωρούν δύσκολη µειώθηκε. Για την αξιολόγηση της επίδρασης του
µαθησιακού περιβάλλοντος στις απόψεις στων φοιτητών, εφαρµόστηκαν επίσης έλεγχοι για το
κριτήριο t για συζευγµένα δείγµατα (paired samples t-tests). Αναφορικά µε το πόσο ενδιαφέρουσα
θεωρούν τη διαδικασία δηµιουργίας δικτυακών τόπων οι φοιτητές, παρατηρήθηκε στατιστικά
σηµαντική αύξηση στο µέσο όρο των απαντήσεών τους από τον προ-έλεγχο (M=3.80, SD=0.83)
στο µετα-έλεγχο (M=4.13, SD=0.69), t(45)=-2.14, p<0.05). Αναφορικά µε το πόσο δύσκολη τη
θεωρούν, παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική µείωση στο µέσο όρο των απαντήσεών τους από
τον προ-έλεγχο (M=3.59, SD=0.78) στο µετα-έλεγχο (M=2.59, SD=1.15), t(45)=8.31, p<0.001).
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 46 φοιτητών κατά τον προ-έλεγχο και µεταέλεγχο σε ερώτηση σχετικά µε το πόσο ικανούς ή µη-ικανούς θεωρούν τους εαυτούς τους: α) να
δηµιουργήσουν µόνοι τους ένα δικτυακό τόπο, και β) να δείξουν στους µαθητές τους στο σχολείο
πώς να δηµιουργήσουν ένα δικτυακό τόπο.
Προ-έλεγχος
Έργο

Μη
ικανός
%
89.1

ΟΑ
%

Ικανός
%

Μετα-έλεγχος
ΜΟ
(1-5)

Μη
ικανός
%
13.0

ΟΑ
%

Ικανός
%

∆ηµιουργία ∆Τ
8.7
2.2
1.5
26.1
60.9
Καθοδήγηση
µαθητών στη
93.5
6.5
0.0
1.3
19.6
26.1
54.3
δηµιουργία ∆Τ
ΟΑ = Ουδέτερη Απάντηση, ΜΟ = Μέσος Όρος, ∆Τ = ∆ικτυακός Τόπος
Πίνακας 2: Αυτο-αξιολόγηση της ικανότητας των φοιτητών (Ν=46)

ΜΟ
(1-5)
3.7
3.4

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, µετά τη συµµετοχή στα projects, τα ποσοστά των φοιτητών που
θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς στα δύο έργα αυξήθηκαν πολύ. Αναφορικά µε την ικανότητα
να δηµιουργήσουν ένα δικτυακό τόπο, παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική αύξηση στο µέσο
όρο των απαντήσεων των φοιτητών από τον προ-έλεγχο (M=1.5, SD=0.8) στο µετα-έλεγχο
(M=3.7, SD=0.9), t(45)=-13.6, p<0.001). Αναφορικά µε την ικανότητα να δείξουν στους µαθητές
τους τη διαδικασία αυτή, παρατηρήθηκε και πάλι στατιστικά σηµαντική αύξηση στο µέσο όρο των
απαντήσεων των φοιτητών από τον προ-έλεγχο (M=1.3, SD=0.6) στο µετα-έλεγχο (M=3.4,
SD=1.1), t(45)=-12.9, p<0.001).

Αποτίµηση της εµπειρίας της συµµετοχής στα projects µετά τη συµµετοχή σε αυτά
Από τους 46 φοιτητές, 42 απάντησαν στην ερώτηση σχετικά µε το τί τους άρεσε περισσότερο
από την εµπειρία των projects. Από την οµαδοποίηση των απαντήσεών τους προέκυψαν 6
κατηγορίες: α) έµαθαν κάτι καινούργιο, πρωτότυπο, ευχάριστο και δηµιουργικό (10 φοιτητές ή
23.8%), β) ενίσχυσαν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε σχέση µε τους υπολογιστές και το
∆ιαδίκτυο (10 φοιτητές ή 23.8%), γ) κατάφεραν να ολοκληρώσουν ένα έργο που αρχικά τους είχε
φανεί δύσκολο (8 φοιτητές ή 19%), δ) έµαθαν κάτι χρήσιµο για την επαγγελµατική τους ζωή (6
φοιτητές ή 14.3%), ε) έµαθαν περισσότερα γύρω από το θέµα του δικτυακού τους τόπου, το οποίο
είχαν επιλέξει οι ίδιοι (5 φοιτητές ή 11.9%), και στ) ευχαριστήθηκαν τη συνεργασία µε τους
συµφοιτητές τους (3 φοιτητές ή 7.1%). Μερικές από τις απαντήσεις των φοιτητών: «Η όλη
διαδικασία ήταν πολύ ευχάριστη και δηµιουργική. Ασχολήθηκα µε κάτι εντελώς καινούργιο.», «Ήταν
η πρώτη φορά που ασχολήθηκα τόσο πολύ µε τους υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο. Έµαθα πολλά για
τη χρήση του PC. Κατάλαβα επιτέλους πώς λειτουργεί το Internet και τη χρησιµότητά του.», «Το ότι
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ενώ στην αρχή µας φάνηκε τεράστια δουλειά, τα καταφέραµε! Όταν το είδαµε τελειωµένο, το
αποτέλεσµα µας άρεσε πολύ…Η αποµυθοποίηση αυτή µου έδωσε ικανοποίηση.»
Αναφορικά µε το τί τους άρεσε λιγότερο από την εµπειρία των projects, από τους 37 φοιτητές
που απάντησαν στη σχετική ερώτηση, 6 φοιτητές (16.2%) δήλωσαν ότι δεν υπήρχε κάτι που δεν
τους άρεσε, ενώ οι απαντήσεις των υπόλοιπων 31 φοιτητών οµαδοποιήθηκαν στις ακόλουθες 6
κατηγορίες: α) έπρεπε να επενδύσουν πολύ χρόνο (8 φοιτητές ή 21.6%), β) έπρεπε να εκτελέσουν
διάφορες εργασίες στον υπολογιστή χωρίς να έχουν αρκετή προηγούµενη σχετική εµπειρία (7
φοιτητές ή 18.9%), γ) δυσκολεύτηκαν στη χρήση του Microsoft FrontPage (6 φοιτητές ή 16.2%),
δ) δεν είχαν υπολογιστή στο σπίτι και έπρεπε για οποιαδήποτε εργασία να µεταβαίνουν στο
εργαστήριο (5 φοιτητές ή 13.5%), ε) η συλλογή του υλικού για το δικτυακό τόπο ήταν χρονοβόρα
(4 φοιτητές ή 10.8%), και στ) αντιµετώπισαν προβλήµατα συνεργασίας µε τους συµφοιτητές τους
(1 φοιτητής ή 2.7%). Μερικές από τις απαντήσεις των φοιτητών: «Απαιτούσε πολλές ώρες δουλειάς
που δεν είχα λόγω εργασιών σε άλλα µαθήµατα.», «Κάποια πράγµατα ήταν καινούργια και δύσκολα
για µένα. Γενικά, δεν έχω µεγάλη εµπειρία µε τους υπολογιστές.», «Κάποιες από τις λειτουργίες του
FrontPage µε µπέρδευαν.»
Τέλος, και οι 46 φοιτητές πιστεύουν ότι τα όσα έµαθαν στη διάρκεια των projects θα τους
χρησιµεύσουν στην επαγγελµατική τους ζωή. Οι αιτιολογίες τους οµαδοποιήθηκαν σε 4
κατηγορίες: α) θα µπορούν να δηµιουργούν δικτυακούς τόπους για διάφορα θέµατα του
αναλυτικού προγράµµατος, ενσωµατώνοντας σε αυτούς πληροφορίες σε πολυµεσική µορφή, πέρα
από το περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων, ώστε η µαθησιακή διαδικασία να γίνεται πιο
ευχάριστη και ενδιαφέρουσα για τους µαθητές τους (14 φοιτητές ή 31.1%), β) θα µπορούν να
βοηθούν τους µαθητές τους στο να συνεργάζονται µεταξύ τους για την κατασκευή δικτυακών
τόπων πάνω σε αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος: οι µαθητές θα αποκτούν έτσι γνώσεις
για τα αντικείµενα αυτά και δεξιότητες χρήσης υπολογιστή (12 φοιτητές ή 26.7%), γ) θα είναι σε
θέση να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας: θα έχουν τις γνώσεις και
τις δεξιότητες ώστε να αξιοποιούν τους υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο, που πλέον θα
χρησιµοποιούνται ευρέως στα σχολεία (12 φοιτητές ή 26.7%), και δ) θα είναι σε θέση να
δηµοσιεύουν στον Παγκόσµιο Ιστό τις απόψεις τους και τις διδακτικές τους εµπειρίες και να
επικοινωνούν έτσι µε άλλους συναδέλφους και µε όσους ενδιαφέρονται για εκπαιδευτικά θέµατα
(7 φοιτητές ή 15.6%). Μερικές από τις απαντήσεις των φοιτητών: «Κατασκευάζοντας τις δικές µου
ιστοσελίδες θα µπορέσω να ξεφύγω από το βιβλίο και να δώσω στα παιδιά επιπλέον πληροφορίες,
εικόνες, µουσική και εφέ κίνησης. Η προσέγγιση των διδακτικών ενοτήτων θα γίνει µε διαφορετικό,
ευχάριστο τρόπο για τα παιδιά.», «Απέκτησα ένα χρήσιµο εργαλείο. Θα το χρησιµοποιήσω ως
κίνητρο: οι µαθητές να εργαστούν για να φτιάξουν ένα site µαθαίνοντας. Θα µάθουν να
χρησιµοποιούν τον υπολογιστή και να επικοινωνούν µεταξύ τους.», «Ζούµε στην κοινωνία των
υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου και οι γνώσεις αυτές είναι πλέον απαραίτητες για τον εκπαιδευτικό.
Έµαθα να χρησιµοποιώ διάφορα προγράµµατα και να κατασκευάζω ένα site. Θα µπορώ να
αξιοποιώ τους υπολογιστές του σχολείου.»

Ενδιαφέρον να µάθουν περισσότερα σχετικά µε τη δηµιουργία δικτυακών τόπων
µετά τη συµµετοχή στα projects
Μετά την ολοκλήρωση των projects, 41 από τους 46 φοιτητές απάντησαν ότι ενδιαφέρονται να
µάθουν περισσότερα για τη δηµιουργία δικτυακών τόπων, ενώ 5 απάντησαν αρνητικά στη σχετική
ερώτηση. Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 41 φοιτητών αναφορικά µε 8
επιµέρους θέµατα που τους προτάθηκαν.
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Θέµα

Μη ενδιαφέρον %
7.3
9.8
4.9
17.1
14.6

ΟΑ
%
24.4
14.6
22.0
34.1
9.8

Ενδιαφέρον %
68.3
75.6
73.2
48.8
75.6

ΜΟ
(1-5)
3.9
4.1
4.0
3.4
3.8

∆ηµιουργία και επεξεργασία γραφικών
∆ηµιουργία και επεξεργασία animations
∆ηµιουργία φορµών για τη συλλογή δεδοµένων
Προγραµµατισµός στον Παγκόσµιο Ιστό
Προσθήκη χώρων συνοµιλίας (chat) στο ∆Τ
Προσθήκη οµάδων συζήτησης (discussion
12.2
24.4
63.4
3.7
groups) στο ∆Τ
∆ηµοσίευση - ανανέωση του ∆Τ
7.3
7.3
85.4
4.1
Καταχώρηση του ∆Τ σε µηχανές αναζήτησης και
7.3
17.1
75.6
3.9
θεµατικούς καταλόγους
ΟΑ = Ουδέτερη Απάντηση, ΜΟ = Μέσος Όρος, ∆Τ = ∆ικτυακός Τόπος
Πίνακας 3: Ενδιαφέρον για θέµατα σχετικά µε τη δηµιουργία δικτυακών τόπων (N=41)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, τα θέµατα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους φοιτητές είναι η
διαδικασία δηµοσίευσης και ανανέωσης ενός δικτυακού τόπου και η δηµιουργία προσοµοιώσεων
κίνησης (animations).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε ένα εποικοδοµητικό και συνεργατικό µαθησιακό περιβάλλον
βασισµένο σε projects, το οποίο στόχευε στην εισαγωγή φοιτητών ενός παιδαγωγικού τµήµατος
στη δηµιουργία εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων, τοποθετώντας τους φοιτητές στη θέση του
σχεδιαστή και κατασκευαστή. Παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσµατα έρευνας που είχε ως
στόχο τη µελέτη της απόκρισης των φοιτητών στο µαθησιακό αυτό περιβάλλον, καθώς και της
επίδρασης που άσκησε το περιβάλλον στους φοιτητές.
Το γεγονός ότι όλες οι οµάδες των φοιτητών κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα projects και να
δηµιουργήσουν εκπαιδευτικούς δικτυακούς τόπους αξιοποιήσιµους στο σχολείο, αν και αρχικά
κανένας από τους φοιτητές δεν είχε σχετική εµπειρία και οι περισσότεροι θεωρούσαν τη
διαδικασία της δηµιουργίας δικτυακών τόπων δύσκολη, δείχνει ότι το µαθησιακό περιβάλλον
πέτυχε τον κύριο, άµεσο στόχο του που ήταν να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν βασικές
γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε τη σχεδίαση και κατασκευή εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας που διενεργήθηκε στους φοιτητές έδειξαν ότι η συµµετοχή στο
µαθησιακό περιβάλλον αύξησε το ενδιαφέρον των φοιτητών για τη δηµιουργία δικτυακών τόπων,
ενώ παράλληλα, τους βοήθησε στο να αποµυθοποιήσουν τη διαδικασία αυτή και να εξοικειωθούν
µαζί της. Επίσης, η συµµετοχή στο µαθησιακό περιβάλλον αύξησε σηµαντικά την αυτοπεποίθηση
των φοιτητών όσον αφορά στην ικανότητά τους να δηµιουργήσουν ένα δικτυακό τόπο, καθώς και
να καθοδηγήσουν τους µελλοντικούς τους µαθητές στη δραστηριότητα αυτή. Επιπρόσθετα, κίνησε
το ενδιαφέρον των φοιτητών να µάθουν περισσότερα στο µέλλον γύρω από διάφορα θέµατα που
σχετίζονται µε τη δηµιουργία δικτυακών τόπων. Εποµένως, το µαθησιακό περιβάλλον συνετέλεσε
στην καλύτερη προετοιµασία των φοιτητών για τη µελλοντική τους δουλειά στο σχολείο, όπου θα
πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ.
Η θετική απόκριση των φοιτητών στο µαθησιακό περιβάλλον οφείλεται στο ότι, όπως προέκυψε
από τα λεγόµενά τους, ασχολήθηκαν µε µια πολύπλοκη, αλλά πρωτότυπη και δηµιουργική
εργασία, της οποίας αντιλαµβάνονταν τη σκοπιµότητα και τη χρησιµότητα. Η σχεδίαση και
ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού δικτυακού τόπου προσεγγίστηκε στο πλαίσιο projects που είχαν
νόηµα για τους φοιτητές και όχι ως µια σειρά από αποσπασµατικές διαδικασίες, τις οποίες οι
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φοιτητές έπρεπε να µάθουν και στη συνέχεια να εκτελέσουν. Τα κύρια χαρακτηριστικά του
µαθησιακού περιβάλλοντος (πολυπλοκότητα, δυνατότητα αυτενέργειας των φοιτητών,
αυθεντικότητα και άµεση σύνδεση µε τη µελλοντική επαγγελµατική ζωή των φοιτητών) έδρασαν
εποµένως παρακινητικά για τους φοιτητές, ενώ παράλληλα αύξησαν την αυτοπεποίθηση των
φοιτητών όσον αφορά στις δεξιότητές τους στη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων. Παρόµοια
αποτελέσµατα αναφέρονται και σε άλλη σχετική έρευνα (Neo & Neo, 2002), στην οποία
αξιολογήθηκε ανάλογο µαθησιακό περιβάλλον για την εισαγωγή φοιτητών ενός τµήµατος
δηµιουργικών πολυµέσων στην ανάπτυξη πολυµεσικών εφαρµογών. Τα αποτελέσµατά µας όµως
αποκτούν ιδιαίτερη αξία δεδοµένου ότι στη µελέτη µας συµµετείχαν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι, όπως αναφέρουν προηγούµενες έρευνες (Albee, 2003), δεν αισθάνονται ιδιαίτερη άνεση µε
τις υπολογιστικές τεχνολογίες. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας δείχνουν επίσης ότι, µέσα από
τη συµµετοχή τους στο µαθησιακό περιβάλλον, οι φοιτητές αντιλήφθηκαν τη σηµασία και τον
πολυδιάστατο ρόλο του Παγκόσµιου Ιστού στις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης (διδακτικό
εργαλείο και µέσο έκφρασης και επαγγελµατικής εξέλιξης για τον εκπαιδευτικό,
αλληλεπιδραστικό µέσο µάθησης πέρα από τα όρια των σχολικών εγχειριδίων και νοητικό
εργαλείο για συνεργατική µάθηση και δηµιουργία για τους µαθητές), κάτι που θα ήταν δύσκολο
να αντιληφθούν παρακολουθώντας ένα θεωρητικό µάθηµα εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
Τα αποτελέσµατα φέρνουν στην επιφάνεια και ορισµένα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι
φοιτητές, όπως τον αυξηµένο χρόνο που απαιτούσε η υλοποίηση των projects και τις δυσκολίες
στη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων και ειδικότερα, του λογισµικού κατασκευής δικτυακών
τόπων που χρησιµοποιήθηκε στο πλαίσιο των projects. Τα προβλήµατα αυτά θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό ανάλογων µαθησιακών περιβαλλόντων στο µέλλον. Για
παράδειγµα, θα πρέπει να δοκιµαστεί και να αξιολογηθεί η χρήση και άλλου λογισµικού
κατασκευής δικτυακών τόπων.
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