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Ρερίλθψθ 

 

Θ ενςωμάτωςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία διαφόρων μακθμάτων τθσ 

ςχολικισ εκπαίδευςθσ, για τθν επίτευξθ ποικίλων εκπαιδευτικϊν ςτόχων, αποτελεί 

ςθμαντικό αντικείμενο διερεφνθςθσ τα τελευταία χρόνια. Θ παροφςα διπλωματικι 

εργαςία επιχειρεί να αναδείξει τθ ςυμβολι διαδικτυακϊν εργαλείων γενικισ 

χριςθσ, και ςυγκεκριμζνα του εργαλείου Google Wave, ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ. 

Ραρουςιάηονται τα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα από τθν πραγματοποίθςθ 

ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, που χρθςιμοποιεί το εργαλείο Google Wave για τθν 

υποςτιριξθ του μακιματοσ Εφαρμογζσ Υπολογιςτϊν, που διδάςκεται ςτθν Α’ και Β’ 

τάξθ του Γενικοφ Λυκείου. 

 

Λζξεισ κλειδιά: Συνεργατικι Μάκθςθ με Υποςτιριξθ Υπολογιςτι (CSCL), Google 

Wave, Νοθτικοί Χάρτεσ, ουμπρίκεσ Αξιολόγθςθσ, Εφαρμογζσ Υπολογιςτϊν 
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1. Ειςαγωγι 

 

1.1 Η πλθροφορικι και οι ΤΡΕ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

Σιμερα θ τεχνολογία αναπτφςςεται ραγδαία. Θ ευρεία διάδοςθ των 

πλθροφοριακϊν και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων ζχει ανοίξει νζεσ προοπτικζσ ςτον 

τρόπο με τον οποίο μακαίνουμε, επικοινωνοφμε και ςυνεργαηόμαςτε. Θ οικονομία, 

όπωσ και ο πολιτιςμόσ, παφει να ζχει τοπικά μόνο χαρακτθριςτικά και όλα φαίνεται 

ότι κα μποροφν πια να εντάςςονται ςε ζνα παγκόςμιο πλαίςιο ςυμφραηομζνων. 

Κακζνασ μασ καλείται να ηιςει ςε αυτό το πλαίςιο προςπακϊντασ να αναπτφξει τον 

εαυτό του μζςα από τισ κατάλλθλεσ επιλογζσ. Θ ανάγκθ επιμόρφωςθσ των ενθλίκων 

κακϊσ και θ εκπαίδευςθ των νζων ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ προκειμζνου να ενταχκοφν 

ομαλά ςτο νζο πλαίςιο ςυμφραηομζνων το οποίο δθμιουργείται γίνεται φανερι. 

Ειδικότερα για τουσ νζουσ ανκρϊπουσ θ γνϊςθ των τεχνολογιϊν τθσ επεξεργαςίασ 

τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ φαίνεται ότι αποτελεί ςθμαντικό εφόδιο 

ςτθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτθν κοινωνικι και πολιτιςμικι ηωι κακϊσ 

και ςτθν αντιμετϊπιςθ των νζων μορφϊν κοινωνικϊν ανιςοτιτων και αποκλειςμϊν 

(Ραπαδόπουλοσ, 1998). 

Θ τεχνολογία παρζχει εντελϊσ νζα εργαλεία και δυνατότθτεσ για προοδευτικζσ 

πρακτικζσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Αλλά, όπωσ ο Salomon (1997, p. 17-18) ορκϊσ 

επιςθμαίνει, «πικανόν για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του ανκρϊπου, θ εκπαίδευςθ 

ζχει ςτθ διάκεςι τθσ καινοτόμα και πολφ δελεαςτικά εργαλεία και μθχανζσ χωρίσ, 

ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, να ζχει διδακτικζσ λογικζσ και ψυχολογικά υποςτθρίγματα 

για να δικαιολογιςει τθν εφαρμογι τουσ». 

Γενικότερα, θ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν φαίνεται ότι ανοίγει νζουσ 

ορίηοντεσ ςτθν εκπαίδευςθ με αποτζλεςμα να δθμιουργείται θ απαίτθςθ αφ ενόσ 

μεν για τθ μελζτθ τουσ ωσ αντικείμενο και αφ ετζρου για τθ μελζτθ τθσ χριςθσ τουσ 

για τθ μάκθςθ άλλων μακθμάτων. Ζχουν εμφανιςτεί τρεισ διαφορετικζσ 

προςεγγίςεισ: 

(α) Η Ρλθροφορικι ωσ αντικείμενο μάκθςθσ. Θ προςζγγιςθ αυτι χαρακτθρίηεται 

από τεχνοκρατικό ντετερμινιςμό και ζχει ςτόχο τθν απόκτθςθ γνϊςεων για τθ 

λειτουργία των υπολογιςτϊν, το ρόλο του υλικοφ, τθν ειςαγωγι ςτον 

προγραμματιςμό και γενικότερα ςτισ λειτουργίεσ λογικοφ.  

Σφγχρονεσ ζρευνεσ, βζβαια, δείχνουν ότι θ πλθροφορικι ωσ αντικείμενο μάκθςθσ 

(κυρίωσ ο προγραμματιςμόσ) δε κεωρείται πλζον ελπιδοφόρα δυνατότθτα, κακϊσ 
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τα καινοφρια προγραμματιςτικά εργαλεία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εφκολα, 

ακόμα και από κάποιον αρχάριο, μετά απο λίγεσ ϊρεσ εξάςκθςθσ (Baron, 2003).  

(β) Η Ρλθροφορικι ωσ εργαλείο μάκθςθσ. Σφμφωνα με αυτι τθν προςζγγιςθ οι 

υπολογιςτζσ αντιμετωπίηονται ωσ εργαλείο το οποίο διαχζεται ςε όλα τα 

αντικείμενα μάκθςθσ προκειμζνου να βοθκιςει ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςι 

τουσ. Θ επίδραςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία 

οφείλεται ςτισ δυνατότθτεσ καταςκευισ διερευνθτικϊν, ενεργθτικϊν και 

καταςκευαςτικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ. Οι δυνατότθτεσ αυτζσ οφείλονται ςτθν 

ικανότθτα δθμιουργίασ πολλαπλϊν και διαςυνδεδεμζνων αναπαραςτάςεων 

εννοιϊν ι πλθροφοριϊν. Στθν ικανότθτα άμεςθσ διαχείριςθσ υπολογιςτικϊν 

αντικειμζνων ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι ωσ ενδιάμεςων μεταξφ των φυςικϊν 

αντικειμζνων και των αφθρθμζνων εννοιϊν τουσ και δθμιουργίασ προςομοιϊςεων 

φυςικϊν και γενικότερα πραγματικϊν καταςτάςεων τθσ κακθμερινισ ηωισ. Θ 

προςζγγιςθ αυτι χαρακτθρίηεται ωσ ολιςτικι, διακεματικι προςζγγιςθ. 

(γ) Η Ρλθροφορικι ωσ ςτοιχείο γενικισ κουλτοφρασ. Θ προςζγγιςθ αυτι 

χαρακτθρίηεται ωσ πραγματολογικι και αποτελεί ςυνδυαςμό των δφο 

προθγοφμενων. Συνδυάηει τθ διδαςκαλία μακθμάτων αμιγϊν γνϊςεων τθσ 

Ρλθροφορικισ με τθν ζνταξθ των υπολογιςτικϊν και δικτυακϊν τεχνολογιϊν ςτθ 

διδαςκαλία και τθ μάκθςθ όλων των γνωςτικϊν αντικειμζνων. Στα πλαίςια αυτισ 

τθσ προςζγγιςθσ αναδεικνφονται οι γνωςτικζσ αλλά και οι κοινωνικζσ επιδράςεισ 

τθσ Ρλθροφορικισ ςτθν εκπαίδευςθ. Στθ χϊρα μασ θ ειςαγωγι τθσ Ρλθροφορικισ 

ςτθν εκπαίδευςθ ξεκίνθςε με βάςθ τθν τεχνοκρατικι προςζγγιςθ και ςιμερα θ 

Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ εμπνζεται από τθν ολιςτικι προςζγγιςθ ενϊ θ 

Δευτεροβάκμια από τθν πραγματολογικι (Κορδάκθ).  

Ζνασ εξίςου ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν ανάγκθ επαναπροςδιοριςμοφ τθσ 

χριςθσ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί θ ευρεία εξάπλωςθ του διαδικτφου και 

οι ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ εφαρμογζσ που προςφζρονται μζςα από αυτό. Θ χριςθ 

του διαδικτφου ςτθ μάκθςθ των διαφόρων μακθμάτων μπορεί να δϊςει ςτθ γνϊςθ 

μια δυναμικι διάςταςθ και ανοίγει το κεφάλαιο των επιλογϊν ςτο περιεχόμενο τθσ 

μάκθςθσ και αναγκάηει το μακθτι να κατανοιςει τθν ανάγκθ του να μάκει το πϊσ 

να μακαίνει. Θ χριςθ του διαδικτφου και των επικοινωνιϊν μζςω των υπολογιςτϊν 

δίνουν ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςε πολλαπλζσ πθγζσ γνϊςθσ επικοινωνίασ και 

ςυνεργαςίασ με άλλουσ μακθτζσ, εκπαιδευτικά ιδρφματα ι μεμονωμζνουσ 

επιςτιμονεσ.  

Συγκρίνοντασ τον Ραγκόςμιο Λςτό με οποιοδιποτε προγενζςτερο εκπαιδευτικό 

μζςο, το Διαδίκτυο φαίνεται να υπερζχει τουλάχιςτον ςτα ακόλουκα:  
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1) Ρροςφζρει οικονομικι πρόςβαςθ ςε ανκρϊπουσ και ςε πολυμορφικζσ 

πλθροφορίεσ με τρόπουσ που κανζνασ άλλοσ ςυνδυαςμόσ μζςων δε μπορεί.  

2) Θ πλειονότθτα του περιεχομζνου του παγκόςμιου ιςτοφ δε μπορεί να βρεκεί ςε 

κάποια άλλθ μορφι.  

3) Ο παγκόςμιοσ ιςτόσ επιτρζπει θ ατομικι εργαςία να μοιραςτεί με τον υπόλοιπο 

κόςμο.  

4) Αποτελεί ζναν ιςχυρό, ευζλικτο πόρο, κατά κάποιο τρόπο διαφορετικό από όλουσ 

τουσ άλλουσ, τον οποίο οι μακθτζσ πικανόν να ςυναντιςουν και να βαςιςτοφν ςε 

αυτόν ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ.  

5) Οι μακθτζσ προςεγγίηουν τον παγκόςμιο ιςτό με ενκουςιϊδθ προςδοκία, 

γνωρίηοντασ ότι αποτελεί τθν αιχμι τθσ τεχνολογίασ που χρθςιμοποιείται από 

προχωρθμζνουσ ςυνομιλικουσ και επιτυχθμζνουσ ενιλικουσ (Hackbarth, 1997). 

Στθ ςφγχρονθ παιδαγωγικι κεωρία και πράξθ, κεωρείται ότι θ ςυνεργαςία μεταξφ 

των εκπαιδευομζνων ςτα πλαίςια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, προάγει τθν 

καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ, επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ και τθ 

ςυνειδθτοποίθςθ των μθχανιςμϊν οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ (Steeples & Mayers, 

1998). Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ ςυνεργαςία για τθν επίτευξθ ενόσ εργαςιακοφ ι 

μακθςιακοφ ςτόχου αυξάνει τθν ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων των 

ςυμμετεχόντων.  

Οι υπολογιςτζσ γίνονται όλο και περιςςότερο, μθχανζσ επικοινωνίασ και, κατά 

ςυνζπεια, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μθχανζσ ςυνεργαςίασ (Αβοφρθσ, 2000). 

Το διαδίκτυο και οι εφαρμογζσ του, ςυνεπϊσ, αποτελοφν ςτθν παροφςα χρονικι 

περίοδο, μια ςθμαντικι πρόκλθςθ για τα ςυνεργατικά ςυςτιματα, αφοφ 

διαφοροποιοφν και επεκτείνουν τισ χριςεισ των τεχνολογιϊν για μετάδοςθ και 

αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και για ανκρϊπινθ επικοινωνία και ςυνεργαςία (Αβοφρθσ 

Ν., Καραγιαννίδθσ Χ., Κόμθσ Β., 2008). 

Συνεπϊσ, θ ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί κζμα υψθλοφ 

ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ. Ραρά τισ προςπάκειεσ, όμωσ, των οικονομικά 

ανεπτυγμζνων χωρϊν να ενςωματϊςουν – παράλλθλα με το μάκθμα τθσ 

πλθροφορικισ - τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία των διαφόρων 

γνωςτικϊν αντικειμζνων του αναλυτικοφ προγράμματοσ, κάτι τζτοιο δεν ζχει 

επιτευχκεί κατά τρόπο αποτελεςματικό. Διεκνι και ελλθνικά ερευνθτικά δεδομζνα 

δείχνουν ότι οι υπολογιςτζσ υπο-χρθςιμοποιοφνται ςτο ςχολείο - τόςο ποςοτικά 

όςο και ποιοτικά (Muir-Heirzig, 2004; Conlon & Simpson, 2003; Vosniadou & Kollias, 

2001; Hays, 2007; Pelgrum, 2001). 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςιμερα, το εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα διδαςκαλίασ, όπωσ υποςτθρίηεται από πολλοφσ ερευνθτζσ που 
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εμπλζκονται ςε εκπαιδευτικά κζματα, παρουςιάηει αρκετζσ αδυναμίεσ. Στισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, τα μακιματα είναι ςχεδιαςμζνα με βάςθ το 

ςυμπεριφοριςτικό μοντζλο, χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ των 

μακθτϊν, τθν τεχνολογικι τουσ κατάρτιςθ, τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ και το 

κοινωνικό περιβάλλον ςτο οποίο ηουν και μακαίνουν. Οι μακθτζσ του Γενικοφ 

Λυκείου υποςτθρίηουν ότι πολλζσ από τισ γνϊςεισ που αποκτοφν είναι 

απαρχαιωμζνεσ αφοφ θ τεχνολογία εξελίςςεται πιο γριγορα από τισ όποιεσ αλλαγζσ 

των αναλυτικϊν προγραμμάτων και βιβλίων. Είναι φανερό ότι, το υπάρχον ςφςτθμα 

διδαςκαλίασ δε βρίςκεται ςε αναλογία με τισ τάςεισ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, 

οι οποίεσ προςδοκοφν ςτθ διαμόρφωςθ ατόμων που να ανταποκρίνονται ςτισ 

ανάγκεσ του ευρφτερου κοινωνικο-οικονομικοφ ςυςτιματοσ. 

 

1.2 Σκοπόσ τθσ εργαςίασ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ΜΔΕ είναι θ διερεφνθςθ του βακμοφ ςτον οποίο θ 

ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ ενόσ διαδικτυακοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ, ςτο 

πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ «Εφαρμογζσ Υπολογιςτϊν» τθσ Β’ τάξθσ 

Γενικοφ Λυκείου, μπορεί να ςυμβάλλει: 

 Στθν κατάκτθςθ, από τουσ μακθτζσ, ςυγκεκριμζνων διδακτικϊν ςτόχων 

(ςχετικϊν με το μάκθμα «Εφαρμογζσ Υπολογιςτϊν»), όπωσ αυτοί ορίηονται από 

το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν του ΥΡΔΜΚ. 

 Στθ διαμόρφωςθ περιςςότερο κετικισ ςτάςθσ των μακθτϊν προσ τθ χριςθ και 

τθ χρθςιμότθτα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

 Στθν προαγωγι τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και τθν κατάκτθςθ των δεξιοτιτων 

που αναπτφςςονται από αυτιν. 

 

1.3 Δομι τθσ εργαςίασ 

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται θ δομι τθσ εργαςίασ, θ οποία είναι θ εξισ: 

Το 1ο κεφάλαιο αποτελεί μια ειςαγωγι ςτο κζμα τθσ παροφςασ εργαςίασ. Αρχικά 

επιχειρείται μια παρουςίαςθ των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθ ςφγχρονθ εποχι 

αναφορικά με τθν πλθροφορικι και τθ χρθςιμοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, μζςα από τθν οποία αναδεικνφεται θ ανάγκθ για αξιοποίθςθ τζτοιων 

τεχνολογιϊν ςτθ εκπαιδευτικι διαδικαςία. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηεται ο ςκοπόσ 

και θ δομι τθσ εργαςίασ. 
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Στο 2ο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ δίνεται ο οριςμόσ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθ με 

υποςτιριξθ υπολογιςτι (CSCL) και αναφζρονται οι κεωρίεσ τθσ. Επίςθσ, 

παρουςιάηονται οι ςτρατθγικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ με υποςτιριξθ υπολογιςτϊν 

που χρθςιμοποιικθκαν ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ εργαςίασ. Τζλοσ, 

πραγματοποιείται μια ανάλυςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςτα πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ, με ζμφαςθ ςτισ ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ, όπου χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςθ ςτόχων τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

Το 3ο κεφάλαιο εςτιάηει ςτα εργαλεία υποςτιριξθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

Ραρουςιάηονται γνωςτά εμπορικά και ελεφκερα εργαλεία υποςτιριξθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ και γνωςτζσ τεχνολογίεσ Web 2.0, όπου χρθςιμοποιοφνται 

ευρζωσ για τθν προϊκθςθ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν 

παρουςίαςθ του Google Wave ωσ ζνα εργαλείο γενικισ χριςθσ, αλλά και ωσ 

εργαλείο υποςτιριξθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

Στο 4ο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ αναλφεται θ μεκοδολογία τθσ παροφςασ ζρευνασ και 

θ υλοποίθςι τθσ. Ραρουςιάηεται θ ερευνθτικι μζκοδοσ, οι ερευνθτικζσ υποκζςεισ, 

κακϊσ και τα ερευνθτικά εργαλεία τθσ εργαςίασ. Επίςθσ, πραγματοποιείται θ 

παρουςίαςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ και τζλοσ θ υλοποίθςι 

τθσ. 

Το 5ο κεφάλαιο περιζχει τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν υλοποίθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. Τα αποτελζςματα προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τόςο 

των απαντιςεων των μακθτϊν, όςο και των παρατθριςεων και τθσ αξιολόγθςθσ 

από τθν εκπαιδευτικό. 

Στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο γίνονται κάποιεσ παρατθριςεισ ςχετικά με κζματα 

που αναδείχκθκαν με τθν πραγματοποίθςθ του πειράματοσ. Επίςθσ, καταγράφονται 

τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν, ςχετικά με τισ ερευνθτικζσ υποκζςεισ του 

πειράματοσ. Ρραγματοποιοφνται κάποια ςχόλια που αφοροφν μελλοντικζσ 

επεκτάςεισ. 

Τζλοσ, παρατίκεται το Ραράρτθμα, το οποίο περιζχει τον «Οδθγό χριςθσ βαςικϊν 

λειτουργιϊν του GOOGLE WAVE» και τα ερευνθτικά εργαλεία - Ερωτθματολόγια, 

ουμπρίκεσ Αξιολόγθςθσ και Φφλλα Δραςτθριοτιτων - που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν 

εργαςία, κακϊσ και θ ελλθνικι και ξζνθ βιβλιογραφία και οι διαδικτυακζσ πθγζσ 

που χρθςιμοποιικθκαν. 
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2. Συνεργατικι μάκθςθ με υποςτιριξθ υπολογιςτι 

 

2.1  Οριςμόσ ςυνεργατικισ μάκθςθ με υποςτιριξθ υπολογιςτι (CSCL) 

Σφμφωνα με τον Slavin (1980, p.315) θ μάκθςθ που βαςίηεται ςτθν ομαδικι εργαςία 

αναφζρεται ςε εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ κατά τισ οποίεσ οι ςυμμετζχοντεσ 

«εργάηονται από κοινοφ ωσ μζλθ μιασ ομάδασ, ϊςτε να επιτφχουν ζναν κοινό 

ςτόχο». Και οι Johnson & Johnson τοποκετοφν τθν ζννοια του κοινοφ ςτόχου ςτο 

επίκεντρο τθσ ςυνεργαςίασ (shares goals, Johnson & Johnson, 1975, p.17). 

Ο Dillenburg (1999, p.9-11) επιχειρϊντασ να επεξεργαςτεί βακφτερα το νόθμα τθσ 

ομαδικισ εργαςίασ, επιςθμαίνει τθ διάκριςθ του όρου «ςυνεργαςία» 

(collaboration) από τον όρο «ςφμπραξθ» (cooperation), παρατθρϊντασ ότι μια 

ομαδικι δραςτθριότθτα κακίςταται ςυνεργατικι όταν: 

 Τα ςυνεργαηόμενα μζλθ ςυνδζονται με μια ιςότιμθ ςχζςθ και μποροφν να 

εκτελζςουν δραςτθριότθτεσ τθσ ίδιασ εμβζλειασ. 

 Τα ςυνεργαηόμενα μζλθ ζχουν κοινό ςτόχο. Εν μζρει οι ςτόχοι 

προςδιορίηονται ζξωκεν ωσ κοινοί, αλλά ςτθν ουςία είναι κζμα προσ 

διαπραγμάτευςθ, διαδικαςία που ςυμβάλλει ςτο να υπάρχει ςυναντίλθψθ για το 

ποιοι είναι αυτοί οι ςτόχοι. 

 Τα ςυνεργαηόμενα μζλθ αςχολοφνται από κοινοφ με το ζργο. Δε ςυνιςτά 

ςυνεργαςία (collaboration) αλλά ςφμπραξθ (cooperation) το να ζχεισ ανεξάρτθτουσ 

επιμζρουσ ςτόχουσ (κάκετοσ καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ). Αντίκετα, ςτθ 

ςυνεργαςία ο καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ βαςίηεται ςτθ διαφοροποίθςθ των 

ρόλων, που όμωσ δεν είναι ςτακεροί και αμετάβλθτοι, αλλά τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μποροφν να εναλλάςςονται (οριηόντιοσ καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ). 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Συνεργατικι Μάκθςθ αποτελεί ζνα ευρφ πλικοσ 

εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων που αφοροφν κοινι πνευματικι προςπάκεια 

μακθτϊν, ι μακθτϊν και κακθγθτϊν μαηί. Συνικωσ, οι μακθτζσ δουλεφουν ςε 

ομάδεσ των δφο ι περιςςότερων ατόμων, αναηθτϊντασ αμοιβαία για κατανόθςθ, 

λφςεισ, ι ζννοιεσ, ι δθμιουργϊντασ ζνα προϊόν. Οι δραςτθριότθτεσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ ποικίλουν ευρζωσ, αλλά είναι κυρίωσ προςανατολιςμζνεσ ςτθν 

ανακάλυψθ του μακθτι ι ςτθν εφαρμογι του υλικοφ του μακιματοσ, και όχι απλά 

ςτθν παρουςίαςθ ι τθν εξιγθςθ αυτοφ από τον κακθγθτι. 

Θ Συνεργατικι Μάκθςθ αντιπροςωπεφει μια ςθμαντικι μετατόπιςθ από το τυπικό 

δαςκαλοκεντρικό ι επικεντρωμζνο ςτθ διάλεξθ περιβάλλον τθσ ςχολικισ αίκουςασ. 

Στισ ςυνεργατικζσ αίκουςεσ, θ διαδικαςία διδαςκαλία-παρακολοφκθςθ-τιρθςθ 
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ςθμειϊςεων μπορεί να μθν εξαφανίηεται πλιρωσ, αλλά υφίςταται παράλλθλα με 

άλλεσ διεργαςίεσ, οι οποίεσ βαςίηονται ςτθ ςυηιτθςθ των μακθτϊν και ςτθν ενεργι 

τουσ εναςχόλθςθ με το υλικό του μακιματοσ. Οι κακθγθτζσ, οι οποίοι 

χρθςιμοποιοφν προςεγγίςεισ ςυνεργατικισ μάκθςθσ τείνουν να κεωροφν τουσ 

εαυτοφσ τουσ λιγότερο ωσ ειδικοφσ πομποφσ τθσ γνϊςθσ ςτουσ μακθτζσ και 

περιςςότερο ωσ ειδικοφσ ςχεδιαςτζσ πνευματικϊν εμπειριϊν για τουσ μακθτζσ, ωσ 

προπονθτζσ ι ωσ μαίεσ μιασ αναδυόμενθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ (Smith,  

MacGregor, 1992). 

Σφμφωνα με τον McConnel (1994) θ ςυνεργατικι μάκθςθ αποφζρει κζρδοσ ςε κάκε 

άτομο με χριςθ των πόρων τθσ ομάδασ και επιπλζον αποτελεί πθγι πολφτιμων 

αποτελεςμάτων που δεν ζχουν ακόμα διαπιςτωκεί ςτθν ακαδθμαϊκι και ςτθ 

ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ: ικανότθτα ςτθν ομαδικά εργαςία, αυτοπεποίκθςθ, κ.λ.π. 

Ο McConnel εκτιμά, επίςθσ, τον τρόπο με τον οποίο δθμοςιοποιϊντασ κάποιοσ τθ 

γνϊςθ του αποκτά καλφτερθ αντίλθψθ ςχετικά με ζνα αντικείμενο. 

Τα κυριότερα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςφμφωνα με 

τον Slavin (1990) είναι τα εξισ: 

 Θ προϊκθςθ των διαπολιτιςμικϊν ςχζςεων και τθσ επαφισ με διαφορετικζσ 

κουλτοφρεσ, ιδεολογίεσ, κ.λ.π. 

 Θ αφξθςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ: ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ μάκθςθσ τα μζλθ 

τθσ εργάηονται με κοινό ςτόχο και ςυμφωνθμζνουσ ρόλουσ. Αυτό ςυμβάλλει ςτθν 

ανάπτυξθ αιςκιματοσ ευκφνθσ, αλλθλοχποςτιριξθσ και καλλιζργειασ φιλικοφ 

κλίματοσ που ενκαρρφνει τθ μάκθςθ. Ζνα τζτοιο πλαίςιο ευνοεί τθν 

κοινωνικοποίθςθ των ατόμων και μπορεί να ζχει ιδιαίτερα ευεργετικζσ επιδράςεισ 

ςτα μζλθ εκείνα που για διάφορουσ λόγουσ (π.χ. μειωμζνθ αυτοεκτίμθςθ) 

διςτάηουν να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ.  

 Τα επιπλζον κίνθτρα μάκθςθσ: είναι γνωςτό ότι οι άνκρωποι αιςκάνονται 

τθν ανάγκθ να ηουν ςε κοινωνικζσ ομάδεσ. Ραιδιά και ζφθβοι ςχθματίηουν μικρζσ 

ομάδεσ με κοινοφσ ςτόχουσ (παιχνίδι, διαςκζδαςθ) και από αυτι τθ ςυνφπαρξθ 

αντλοφν μεγάλθ ςυναιςκθματικι ικανοποίθςθ. Θ οργάνωςθ επομζνωσ, των 

μακθτϊν ι/και επαγγελματιϊν ςε κοινότθτεσ μάκθςθσ με ςτόχο τθ ςυνεργαςία για 

τθν επίτευξθ κοινϊν γνωςτικϊν ςτόχων είναι απόλυτα προςαρμοςμζνθ ςτθ φφςθ 

και ςτισ ανάγκεσ τουσ, ενϊ αντίκετα θ απομόνωςι τουσ παραβιάηει τισ ζμφυτεσ 

τάςεισ τουσ για επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ θ 

εργαςία των ατόμων ςτο πλαίςιο μιασ κοινότθτασ μάκθςθσ μπορεί από μόνθ τθσ να 

αποτελζςει ιςχυρό κίνθτρο για μάκθςθ. 

 Θ προϊκθςθ των δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ και τθν 

εργαςία ςτο πλαίςιο ομάδων (Σγουροποφλου, Κουτουμάνοσ, 2001). 
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Σιμερα, θ ραγδαία εξζλιξθ των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΤΡΕ) 

και ιδιαίτερα θ διάχυςθ του Διαδικτφου, κακιςτοφν απαραίτθτθ και αναγκαία τθν 

υλοποίθςθ και τθ χριςθ προθγμζνων υπολογιςτικϊν περιβαλλόντων που 

υποςτθρίηουν αποτελεςματικά τθ ςυνεργαςία (Αλεβυηάκθ, 2008). 

 

Θ Συνεργατικι μάκθςθ με υποςτιριξθ υπολογιςτι (Computer-supported 

Collaborative Learning, CSCL) αποτελεί ζνα αναπτυςςόμενο πεδίο των επιςτθμϊν 

μάκθςθσ που αςχολοφνται με το πϊσ οι άνκρωποι μποροφν να μάκουν μαηί, με τθ 

βοικεια των υπολογιςτϊν. Θ αλλθλεπίδραςθ τθσ μάκθςθσ με τθν τεχνολογία 

αποδεικνφεται αρκετά περίπλοκθ. Οι υπολογιςτζσ ςτθν τάξθ ςυχνά 

αντιμετωπίηονται με ςκεπτικιςμό. Οι επικριτζσ τουσ κεωροφν βαρετοφσ και 

αντικοινωνικοφσ, κακϊσ και μθχανικό, άςπλαχνο μζςο για εκπαίδευςθ. Θ CSCL 

βαςίηεται ςτθν ακριβϊσ αντίκετθ οπτικι: Ρροτείνει τθν ανάπτυξθ νζου λογιςμικοφ 

και εφαρμογϊν, όπου φζρνουν τουσ μακθτζσ μαηί και μποροφν να προςφζρουν 

δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ διανοθτικισ εξερεφνθςθσ και κοινωνικισ 

αλλθλεπίδραςθσ. 

Θ CSCL εμφανίςτθκε τθ δεκαετία του ’90 ωσ αντίδραςθ ςτα λογιςμικά που 

οδθγοφςαν τουσ μακθτζσ να μακαίνουν ωσ μεμονωμζνα άτομα. Θ ςυναρπαςτικι 

προοπτικι του Διαδικτφου για τθ ςφνδεςθ των ατόμων με καινοτόμουσ τρόπουσ 

προςζφερε κίνθτρο για περαιτζρω ζρευνα τθσ CSCL. Κακϊσ θ CSCL εξελιςςόταν, 

απρόβλεπτα εμπόδια ςτο ςχεδιαςμό, ςτθ διάδοςθ και ςτθν αποτελεςματικι 

ανάπτυξθ καινοτόμου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, ζγιναν εμφανι. Χρειαηόταν 

μεταςχθματιςμόσ ολόκλθρθσ τθν ζννοιασ τθσ μάκθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ, ςτον τρόπο διδαςκαλίασ, αλλά και 

ςτον τρόπο μάκθςθσ (από τθν πλευρά του μακθτι) (Stahl, Koschmann and Suthers, 

2006). 

Θ τεχνολογία δεν ενιςχφει απλϊσ, αλλά είναι δυνατόν να αναδιαρκρϊςει τθ 

ςυνεργατικι μάκθςθ για δφο κυρίωσ λόγουσ. Ρρϊτον, θ ςυνεργατικι τεχνολογία 

παρζχει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να εςτιάηει όχι μόνο ςτο αντικείμενο, αλλά και 

ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργαςίασ, μζςα από τθν καταγραφι και τθν αναπαράςταςθ 

τθσ ςυμβολισ και του ρόλου των εμπλεκομζνων. Αυτό ςθμαίνει ότι, εκτόσ από το 

αποτζλεςμα, θ ίδια θ διαδικαςία τθσ ςυνεργαςίασ ζρχεται ςτο προςκινιο με τθν 

υποςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ, κι ζτςι είναι δυνατό να γίνει αντικείμενο ςκζψθσ, 

αναςτοχαςμοφ αλλά και δόμθςθσ ι αναδιάρκρωςθσ. Ο δεφτεροσ λόγοσ αφορά ςτθ 

δυνατότθτα που δίνει θ ςυνεργατικι τεχνολογία για «ςυνάντθςθ» ςκζψεων, ιδεϊν 

και απόψεων, που μπορεί να πθγάηουν από διαφορετικζσ κοινότθτεσ, να βαςίηονται 

ςε διαφορετικζσ εμπειρίεσ, να εντάςςονται ςε διαφορετικζσ πρακτικζσ και να 
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βαςίηονται ςε διαφορετικζσ διαδικαςίεσ δόμθςθσ νοθμάτων (Γιαννοφτςου και 

Τροφκθ 2007). 

 

2.2  Θεωρίεσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ με υποςτιριξθ υπολογιςτϊν (CSCL 

Theories) 

Θ ςυνεργατικι μάκθςθ βαςίηεται ςτισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ που υποςτθρίηουν ότι θ 

μάκθςθ είναι (ι/και μπορεί να βελτιωκεί μζςα από) μια κοινωνικι διαδικαςία. 

Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, οι κυριότερεσ κεωρίεσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται θ 

ςυνεργατικι μάκθςθ είναι οι εξισ: 

1. Κοινωνικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ/εποικοδομθτιςμόσ (Social constructivism). 

Θ κεωρία του Κοινωνικό-εποικοδομθτιςμοφ βαςίηεται κυρίωσ ςτισ κεωρίεσ του 

Piaget, ο οποίοσ υποςτθρίηει ότι τα άτομα που αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ 

βρίςκονται ςε καταςτάςεισ γνωςτικϊν ςυγκροφςεων (conflicts), μζςα από τισ 

οποίεσ, δθμιουργοφν νζα γνωςτικά μοντζλα. Ο κάκε μακθτισ μακαίνει μζςα από τθ 

ςυνεργαςία του με άλλουσ μακθτζσ, ενϊ οι υπάρχουςεσ γνϊςεισ του δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ και ςυνεργαςίασ ςε ςυγκεκριμζνα περιβάλλοντα, μζςα από 

τα οποία αποκτά καινοφργιεσ γνϊςεισ. Στον κοινωνικό εποικοδομθτιςμό, ο 

εκπαιδευτισ παρζχει ςτουσ εκπαιδευόμενοφσ του, βοικεια θ οποία ελαττϊνεται 

ςταδιακά, αφοφ βαςικόσ ςτόχοσ είναι να γίνουν οι εκπαιδευόμενοι αυτό-

ρυκμιηόμενοι και ανεξάρτθτοι καταςκευαςτζσ τθσ γνϊςθσ τουσ. Χρθςιμοποιεί 

ρεαλιςτικοφ και ανοιχτοφ τφπου δραςτθριότθτεσ και υπό τθν κακοδιγθςι του οι 

εκπαιδευόμενοι ςυνεργάηονται και δομοφν νζεσ ιδζεσ. 

2. Κοινωνικο-πολιτιςμικι κεωρία (Socio-cultural theory) του Vygotsky. Θ 

Κοινωνικο-πολιτιςμικι κεωρία βλζπει τθ μακθςιακι δραςτθριότθτα μζςα από το 

κοινωνικό, ιςτορικό και πολιτιςμικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο διαδραματίηεται. Οι 

γνωςτικζσ διεργαςίεσ δε νοοφνται ωσ αυτόνομεσ οντότθτεσ, αλλά ςα ςυςτατικά ενόσ 

οργανωμζνου όλου, του νου, ο οποίοσ λειτουργεί και αναπτφςςεται, μζςα ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον ιςτορικά προςδιοριςμζνο (Κόμθσ 

2004). Αναφορικά με τον κοινωνικό χαρακτιρα τθσ νόθςθσ, βαςικό ρόλο ςτθ 

γνωςτικι ανάπτυξθ παίηει ςφμφωνα με τον Vygotsky θ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ με 

πιο ζμπειρουσ άλλουσ. Πλεσ οι ανϊτερεσ ψυχολογικζσ λειτουργίεσ είναι 

εςωτερικευμζνεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ. Αναφορικά με τθ διαμεςολάβθςθ, ο Vygotsky 

εςτιάςτθκε ςτα δφο βαςικά προςδιοριςτικά τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ: (α) το 

ότι υλοποιεί κάποιο ςτόχο (τελεολογικόσ χαρακτιρασ) και (β) το ότι θ υλοποίθςθ 

αυτι πραγματϊνεται με εργαλεία (διαμεςολαβθτικόσ χαρακτιρασ εργαλείων). 

(Καραςςαβίςθσ και Κόμθσ 2007). 
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3. Εγκακιδρυμζνθ ι Εγκατεςτθμζνθ μάκθςθ (Situated learning) και 

Κοινότθτεσ μάκθςθσ (Learning communities). Το μοντζλο τθσ Εγκακιδρυμζνθσ ι 

Εγκατεςτθμζνθσ μάκθςθσ, των Jean Lave και Etienne Wenger, βαςίηεται ςτθν ιδζα 

τθσ κοινωνικο-πολιτιςμικισ κεωρίασ του Vygotsky, και υποςτθρίηει ότι θ μάκθςθ 

περιλαμβάνει μια διαδικαςία ςυμμετοχισ ςε «κοινότθτεσ πράξθσ» (communities of 

practice) ι αλλιϊσ «κοινότθτεσ μάκθςθσ» (learning communities). Τοποκζτθςαν τθ 

μάκθςθ μζςα ςτθν κοινωνικι διάδραςθ, δθλαδι ςε καταςτάςεισ ςυμμετοχισ. Με 

τον τρόπο αυτόν, οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε περιβάλλοντα-πλαίςια που είναι ιδθ 

δομθμζνα και δε διδάςκονται δομζσ ςκζψθσ ι νοθτικά μοντζλα κατανόθςθσ του 

κόςμου. Ζτςι, θ εν λόγω κζςθ κακιςτά τθν κοινωνικι διάδραςθ κριτικισ ςθμαςίασ 

για τθν εγκατεςτθμζνθ μάκθςθ. Αρχικά, οι μακθτζσ λειτουργοφν ςτθν περιφζρεια 

τθσ κοινότθτασ, αλλά όςο γίνονται πιο ικανοί και ζμπειροι, προχωροφν προσ το 

κζντρο. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ όπου θ μάκθςθ αντιμετωπίηεται ωσ κατεξοχιν 

διαδικαςία κοινωνικισ ςυμμετοχισ και όχι ωσ απόκτθςθ γνϊςθσ πάνω ςε ατομικι 

βάςθ. Το μοντζλο αυτό ςτθρίηεται ςε δφο βαςικζσ αρχζσ: (α) Είναι αναγκαίο θ 

γνϊςθ να τοποκετείται και να μακαίνεται ςε αυκεντικά περιβάλλοντα-πλαίςια, 

δθλαδι ςε πλαίςια που περιλαμβάνουν τθ γνϊςθ μζςα ςε εμπειρικζσ ςυνκικεσ. Και 

(β) θ νζα γνϊςθ και μάκθςθ βρίςκεται μζςα ςτισ κοινότθτεσ μάκθςθσ και απαιτεί 

κοινωνικι διάδραςθ και ομαδικι ςυνεργαςία (Βραςίδασ, Ηζμπυλασ και Ρζτρου, 

2005). 

Ο ψυχολόγοσ Howard Gardner υποςτθρίηει ότι είναι πιο χριςιμο να αντικρίςουμε 

τθν ευφυΐα (και τθ μάκθςθ) ωσ «Κατανεμθμζνθ» (distributed) μζςα ςτον κόςμο, 

παρά ωσ κάτι που βρίςκεται κλειςμζνο «μζςα» ςτο ςτεγανό πλαίςιο του μυαλοφ 

μασ. Οι Brown, Collins και Duguid, αναπτφςςοντασ περαιτζρω το μοντζλο τθσ 

εγκατεςτθμζνθσ μάκθςθσ, προτείνουν τθν ιδζα τθσ «Γνωςτικισ μακθτείασ» 

(cognitive apprenticeship). Με τον όρο αυτόν εννοοφν ότι οι μακθτζσ ενιςχφονται να 

αποκτιςουν, να αναπτφξουν και να χρθςιμοποιιςουν γνωςτικά εργαλεία μζςω 

αυκεντικϊν δραςτθριοτιτων. Ζτςι, λοιπόν, θ ςυνεργατικι κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ και θ κοινωνικι καταςκευι τθσ γνϊςθσ (κονςτρουκτιβιςμόσ-

εποικοδομθτιςμόσ) γίνονται φορείσ, μζςω των οποίων οι μακθτζσ κα αναπτφξουν 

τισ διάφορεσ γνωςτικζσ τουσ δεξιότθτεσ, τόςο εντόσ, όςο και εκτόσ του ςχολείου 

(Βραςίδασ, Ηζμπυλασ και Ρζτρου, 2005). 

4. Κατανεμθμζνθ νόθςθ (Distributed cognition). Το μοντζλο τθσ 

κατανεμθμζνθσ νόθςθσ υποςτθρίηει ότι οι γνωςτικζσ ιδιότθτεσ των ομάδων είναι 

διαφορετικζσ από τισ ιδιότθτεσ των ατόμων (Preece, Rogers, Sharp, 2002, Brown, 

2000) και ότι θ νόθςθ γίνεται καλφτερα κατανοθτι ζχοντασ ωσ μονάδα ανάλυςθσ το 

ςφςτθμα «άτομο + άλλα άτομα + διαμεςολαβθτικά εργαλεία» (Hutchins, 1991; 
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Hutchins, 1995a, 1995b). Θ βαςικι κζςθ τθσ προςζγγιςθσ αυτισ είναι ότι θ νόθςθ 

δεν εντοπίηεται εντόσ των ορίων του ανκρϊπινου εγκεφάλου, όπωσ υποςτθρίηεται 

από τθ Γνωςιακι Επιςτιμθ. Αντίκετα, θ νόθςθ χαρακτθρίηεται τόςο από κοινωνικι 

κατανομι (μεταξφ ατόμου και άλλων ατόμων) όςο και από υλικι κατανομι (μεταξφ 

ατόμου και εργαλείων). Για να γίνει, λοιπόν, κατανοθτι θ νοθτικι δραςτθριότθτα 

ενόσ ατόμου απαιτείται να διευρφνουμε τθν εςτίαςι μασ και να εξετάςουμε το πϊσ 

το εκτελοφμενο νοθτικό ζργο από το άτομο υποβοθκείται τόςο από τουσ άλλουσ 

ανκρϊπουσ όςο και από τα χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία. Συνεπϊσ, θ κατανεμθμζνθ 

νόθςθ ςυνιςτά μια προςζγγιςθ που κεωρεί το γνωςτικό υποκείμενο ωσ μζροσ ενόσ 

ευρφτερου λειτουργικοφ ςυςτιματοσ που ςυμπεριλαμβάνει το κοινωνικό και το 

υλικό περιβάλλον του (Rogers & Ellis, 1994). Ωσ προςζγγιςθ δίνει ζμφαςθ ςτθν 

κατανεμθμζνθ φφςθ των γνωςτικϊν φαινομζνων ανάμεςα ςε υποκείμενα, 

καταςκευάςματα (artifacts) και εςωτερικζσ και εξωτερικζσ αναπαραςτάςεισ 

(Rogers, 1997) (Καραςαββίδθσ και Κόμθσ 2008). 

5. Θεωρία τθσ Δραςτθριότθτασ (Activity theory). Τζλοσ, θ κεωρία τθσ 

Δραςτθριότθτασ αποτελεί τθ ςφγχρονθ μετεξζλιξθ τθσ κεωρίασ του Vygotsky. 

Επεκτείνει το βαςικό διαμεςολαβθτικό τρίγωνο (Υποκείμενο – Εργαλείο – 

Αντικείμενο, όπου το εργαλείο διαμεςολαβεί ςτθ ςχζςθ υποκειμζνου με το 

αντικείμενο) ςε ζνα ευρφτερο τρίγωνο που απαρτίηεται από αλλθλοςυςχετιηόμενα 

τρίγωνα. Το νζο αυτό ςχιμα αντιπροςωπεφει το ευρφτερο πλαίςιο και τθν πρακτικι 

εντόσ του οποίου πραγματϊνεται και περιλαμβάνει εκτόσ από το υποκείμενο, τα 

διαμεςολαβθτικά εργαλεία και το αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτασ, μια κοινότθτα, 

κανόνεσ και τθν κατανομι ρόλων μεταξφ υποκειμζνου και των λοιπϊν μελϊν τθσ 

κοινότθτασ. Θ μονάδα ανάλυςθσ είναι όλο το πλαίςιο ςτο οποίο δρα το υποκείμενο 

και κατ’ επζκταςθ το πλαίςιο ενοποιείται ωσ ζνα ςφςτθμα δραςτθριότθτασ 

(Καραςαββίδθσ και Κόμθσ 2007). 

 

2.3 Στρατθγικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ με υποςτιριξθ υπολογιςτϊν 

Σφμφωνα με τον Slavin (1980), θ μάκθςθ που βαςίηεται ςτθν ομαδικι εργαςία 

αναφζρεται ςε εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ κατά τισ οποίεσ οι ςυμμετζχοντεσ 

«εργάηονται και μακαίνουν από κοινοφ ωσ μζλθ μιασ μικρισ ομάδασ, ϊςτε να 

επιτφχουν ζναν κοινό ςτόχο» (Γιαννοφτςου και Τροφκθ, 2007). Μια τεχνικι, θ οποία 

καλλιεργεί τθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ, περιλαμβάνει, ςυνικωσ, 

κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ και ςυμπεριφορζσ που λαμβάνουν χϊρα από τουσ 

μακθτζσ. Ραραδείγματα ςυνεργατικϊν τεχνικϊν είναι οι: ςτρατθγικι 

ςυναρμολόγθςθσ (jigsaw), καταιγιςμόσ ιδεϊν (brainstorming), μελζτθ περίπτωςθσ 
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(case study), παιχνίδι ρόλων (role play), κλπ. Αυτζσ οι τεχνικζσ προζρχονται από τθ 

μετωπικι διδαςκαλία, αλλά ζχουν υλοποιθκεί με επιτυχία ςε περιβάλλοντα 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ με υποςτιριξθ υπολογιςτι. Στθ βιβλιογραφία αναφζρονται 

ωσ «ςυνεργατικζσ ι ανταγωνιςτικζσ δομζσ», «διδακτικζσ μζκοδοι ι τεχνικζσ», 

«πρότυπα ροισ ςυνεργατικισ μάκθςθσ (CLPF)», «ςυνεργατικά ςενάρια», κλπ. (Possi 

& Sugliano, 2006). 

Ο Ματςαγγοφρασ (2000) ορίηει ωσ «ςτρατθγικι διδαςκαλίασ» τθ ςυγκροτθμζνθ 

ςυνακολουκία αλλθλεποικο-δομοφμενων διδακτο-μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, 

που οργανϊνει ο εκπαιδευτικόσ με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ, κατά τθ διεξαγωγι 

του μακιματοσ, με ςκοπό να υλοποιιςει τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ τθσ ωριαίασ 

διδαςκαλίασ. Τα παιδιά αναπτφςςουν από μικρζσ θλικίεσ ςτρατθγικζσ που τα 

βοθκοφν να λφνουν προβλιματα. Πταν, λοιπόν, πθγαίνουν ςτο ςχολείο, χρειάηονται 

βοικεια από τουσ δαςκάλουσ, ϊςτε να αναπτφξουν κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ για τθ 

λφςθ μακθματικϊν προβλθμάτων, τθν κατανόθςθ κειμζνων, τθ μελζτθ του φυςικοφ 

κόςμου, τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ κλπ. (Βοςνιάδου, 2001). Θ ςυνεργατικι μάκθςθ 

πρζπει να ενιςχφεται από κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ. Για να αναπτυχκεί ςωςτά 

ουςιαςτικι αλλθλεπίδραςθ, να υπάρχει ςυνεργαςία, απόκτθςθ εμπειριϊν, 

εμπλουτιςμόσ ιδεϊν και ανταλλαγι πλθροφοριϊν, κακϊσ και για να ενιςχυκεί θ 

δθμιουργικι και αποκλίνουςα ςκζψθ, πρζπει να ςχεδιαςτοφν ςυγκεκριμζνα 

ςενάρια εμπλοκισ των εκπαιδευόμενων ςε δράςεισ, αξιοποιϊντασ ςτρατθγικζσ 

όπωσ θ ςυνεργατικι ςυναρμολόγθςθ (jigsaw), θ ομαδικι διερεφνθςθ, θ 

αντιπαράκεςθ ςε ομάδεσ, κλπ (ετάλθσ και Σιαςιάκοσ, 2008). Για τθν επιλογι τθσ 

κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ, ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να λάβει υπόψθ του δφο 

ςθμαντικοφσ παράγοντεσ: α) το περιεχόμενο του μακθςιακοφ αντικειμζνου που κα 

διδαχκεί και β) τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν που κα 

ςυμμετζχουν (Possi & Sugliano, 2006). 

Ραρακάτω περιγράφονται οριςμζνεσ από τισ πιο αντιπροςωπευτικζσ ςτρατθγικζσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ, όπου εφαρμόηονται ςτο εκπαιδευτικό ςενάριο τθσ 

παροφςασ εργαςίασ. 

 

2.3.1 Χαρτογράφθςθ εννοιϊν  

“Θ ςυνείδθςθ αντανακλάται ςτθ λζξθ όπωσ ο ιλιοσ ςε μια ςταγόνα νεροφ. Θ λζξθ 

ςυμπεριφζρεται προσ τθ ςυνείδθςθ, όπωσ ο μικρόσ κόςμοσ προσ το μεγάλο, όπωσ 

το ηωντανό κφτταρο προσ τον οργανιςμό, όπωσ το άτομο ςτον κόςμο. Θ 

νοθματοδοτθμζνθ λζξθ είναι ο μικρόκοςμοσ τθσ ςυνείδθςθσ.” 

L. Vygotsky 
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Ρολλοί ερευνθτζσ ιςχυρίηονται ότι κφριο χαρακτθριςτικό τθσ γνϊςθσ αποτελεί θ 

δομι τθσ (Anderson 1984) και ότι θ γνϊςθ οργανϊνεται ςε ζνα δίκτυο από κόμβουσ 

(ζννοιεσ) και ςυνδζςμουσ, αναδεικνφοντασ τον τρόπο με τον οποίο οι κόμβοι 

ςυνδζονται/ςυμπλζκονται μεταξφ τουσ ςχθματίηοντασ τισ προτάςεισ (Jonassen and 

Grabowski 1993, Kommers et al 1996, Novak 2002).  Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςφγχρονεσ κεωρίεσ, θ μάκθςθ νοείται ωσ μια ςυνεχισ αυτορυκμιηόμενθ διαδικαςία 

οργάνωςθσ εννοιολογικϊν ςχθμάτων, ςτθν οποία ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηουν 

οι εμπειρίεσ του υποκειμζνου, οι πεποικιςεισ και τα προχπάρχοντα εννοιολογικά 

του ςχιματα, τα ενδιαφζροντα και οι ανάγκεσ του, θ διαρρφκμιςθ του μακθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ (το πλαίςιο, ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ, τα εργαλεία) και οι 

κοινωνικοπολιτιςμικζσ αλλθλεπιδράςεισ (Ματςαγγοφρασ, 2001). Κατά τθ διάρκεια 

τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ο εκπαιδευόμενοσ πραγματϊνει τθν προςωπικι του 

μάκθςθ, οικοδομϊντασ μια «εικόνα για το πωσ λειτουργεί ο κόςμοσ» (Κόμθσ & 

Φειδάσ 2000), δθλαδι ζνα ςφςτθμα αναπαραςτάςεων-αντιλιψεων, το οποίο 

χρθςιμοποιεί προκειμζνου (i) να αφομοιϊνει ςταδιακά τισ νζεσ γνϊςεισ 

ςυςχετίηοντασ αυτζσ με τισ προχπάρχουςεσ, (ii) να εξθγεί ποικίλεσ καταςτάςεισ και 

(iii) να δίνει απαντιςεισ ςτα νζα προβλιματα που κζτει «ο κόςμοσ» που τον 

περιβάλλει. Για το λόγο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι θ αξιοποίθςθ εργαλείων 

μάκθςθσ και διδαςκαλίασ, τα οποία εςτιάηουν ςτθν αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ και 

των αντιλιψεων των εκπαιδευόμενων και βοθκοφν/ςυμβάλλουν ςτθ διερεφνθςθ 

και αξιοποίθςι τουσ. Ζνα από τα γραφικά εργαλεία που εςτιάηουν ςτθν 

εξωτερίκευςθ και αναπαράςταςθ των εννοιολογικϊν ςχθμάτων των υποκειμζνων, 

ςυμβάλλουν ςτθ διερεφνθςθ και αξιοποίθςι τουσ, ενκαρρφνουν και αξιολογοφν τθν 

εννοιολογικι αλλαγι και ενιςχφουν τθν ουςιαςτικι μάκθςθ (meaningful learning) 

είναι θ εννοιολογικι χαρτογράφθςθ και ο εννοιολογικόσ χάρτθσ (Novak and Gowin 

1984, Mintzes et al. 200, McAleese 1998). 

 

Εννοιολογικοί χάρτεσ και εννοιολογικι χαρτογράφθςθ 

Θ τεχνικι τθσ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ αναπτφχκθκε το 1972 κατά τθ διάρκεια 

του μακιματοσ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ του κακθγθτι Joseph Novak, ςτο 

πανεπιςτιμιο του Cornell, όπου προςπάκθςε να παρακολουκιςει και να 

κατανοιςει αλλαγζσ ςτισ γνϊςεισ των παιδιϊν ςχετικά με τισ επιςτιμεσ (Novak & 

Musonda, 1991). Το πρόγραμμα βαςίςτθκε ςτθν ψυχολογία μάκθςθσ του David 

Ausubel (1963; 1968; Ausubel et al., 1978). Θ κεμελιϊδθσ ιδζα ςτθ γνωςτικι 

ψυχολογία του Ausubel είναι ότι θ μάκθςθ πραγματοποιείται μζςω τθσ ςυςχζτιςθσ, 

ενςωμάτωςθσ και αφομοίωςθσ νζων εννοιϊν και προτάςεων ςτισ προχπάρχουςεσ 
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γνωςτικζσ δομζσ που ιδθ κατζχει ο μακθτισ, όπου αναφζρονται και ωσ θ γνωςτικι 

δομι του ατόμου. 

Ο Εννοιολογικόσ Χάρτθσ (ΕΧ) αποτελεί μια γραφικι αναπαράςταςθ εννοιϊν και 

αποτελείται από κόμβουσ που αναπαριςτοφν τισ ζννοιεσ και ςυνδζςμουσ που 

προςδιορίηουν τισ ςχζςεισ μεταξφ των εννοιϊν περιγράφοντασ πϊσ μια ζννοια 

ςυνδζεται με μια άλλθ (Novak and Gowin 1984, McAleese 1998). Θ βαςικι ζννοια 

που περιγράφεται από τισ ζννοιεσ ςτισ οποίεσ αναλφεται (ςυνικωσ απεικονίηεται 

ςτθν κορυφι του χάρτθ) καλείται κεντρικι ζννοια. Θ τριάδα Ζννοια-Σφνδεςμοσ-

Ζννοια δθμιουργεί μια πρόταςθ. Ουςιαςτικά, ζνασ ΕΧ αποτελεί μια διαγραμματικι 

αναπαράςταςθ ςυνδζςεων μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων εννοιϊν με τθ μορφι 

προτάςεων προβάλλοντασ και αναδεικνφοντασ τισ ςυνδζςεισ και τισ ςχζςεισ μεταξφ 

των εννοιϊν. Οι ζννοιεσ μπορεί να αφοροφν αντικείμενα (περιγράφονται ςυνικωσ 

με ουςιαςτικά) ι ςυμβάντα/γεγονότα (περιγράφονται ςυνικωσ με ριματα). Οι ΕΧ 

που εςτιάηονται ςε γεγονότα (π.χ. πϊσ λειτουργεί κάτι) χαρακτθρίηονται ωσ 

διερευνθτικοί, ςε αντίκεςθ με αυτοφσ που εςτιάηονται ςε αντικείμενα και 

χαρακτθρίηονται ωσ περιγραφικοί (Cañas and Novak 2006). Θ διαδικαςία 

καταςκευισ ενόσ χάρτθ καλείται εννοιολογικι χαρτογράφθςθ. 

Χαρακτθριςτικά των ΕΧ αποτελοφν θ δομι τουσ, θ οποία εξαρτάται από το 

περιεχόμενο του πεδίου γνϊςθσ, θ φπαρξθ παραδειγμάτων και θ φπαρξθ ςφνκετων 

ςυνδζςεων μεταξφ των εννοιϊν. Στθν εικόνα που ακολουκεί (εικόνα 1) 

παρουςιάηεται θ δομι ενόσ ενδεικτικοφ χάρτθ κατά Novak and Gowin (1984). Θ 

καταςκευι ενόσ χάρτθ προτείνεται να ζχει ςτόχο να δϊςει απάντθςθ ςε μία 

ερϊτθςθ, που ονομάηεται ερϊτθςθ εςτίαςθσ,  που κακορίηει το πρόβλθμα/κζμα, το 

οποίο κα αναλυκεί μζςω τθσ καταςκευισ του ΕΧ (Cañas and Novak 2006). 
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Εικόνα 1. Δομι ενόσ ενδεικτικοφ χάρτθ κατά Novak and Gowin 

Ο πιο ςυνθκιςμζνοσ τρόποσ καταςκευισ ενόσ εννοιολογικοφ χάρτθ είναι το «χαρτί – 

μολφβι» ι τα Post-it για ςθμειϊςεισ. Πμωσ, ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ καταςκευισ 

ζχει κάποια μειονεκτιματα όπωσ (i) θ ανάδραςθ και θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 

μακθτϊν και του διδάςκοντοσ είναι δυςχερισ, (ii) θ διαδικαςία καταςκευισ είναι 

πολφπλοκθ και δφςκολθ ειδικά για τουσ αρχάριουσ ςτθν καταςκευι εννοιολογικοφ 

χάρτθ, (iii) οι μακθτζσ, ςυνικωσ, αφιερϊνουν μεγάλο χρόνο και καταβάλλουν 

μεγάλθ προςπάκεια ςτθ διόρκωςθ και ςυντιρθςθ του χάρτθ με αποτζλεςμα να μθν 

επικεντρϊνονται ςτισ ζννοιεσ και ςτισ γνϊςεισ που κζλουν να αναπαραςτιςουν, και 

(iv) χρειάηεται μεγάλθ προςπάκεια από το διδάςκοντα για τθν αξιολόγθςθ των 

εννοιολογικϊν χαρτϊν των μακθτϊν (Chang, Sung and Chen, 2001; Chiu, Huang and 

Chang, 2000). 

Ρροκειμζνου για τθν αξιοποίθςθ τθσ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ ςτα πλαίςια τθσ 

τεχνολογικά υποςτθριηόμενθσ μάκθςθσ ζχουν αναπτυχκεί πλθκϊρα λογιςμικϊν, ςε 

εμπορικό επίπεδο, όπωσ το Inspiration (http://www.inspiration.com/) και το SMART 

ideas (http://smarttech.com/smartideas), αλλά και ςε ερευνθτικό, όπωσ το 

υπολογιςτικό περιβάλλον Synergo (http://hci.ece.upatras.gr/synergo/synergo.php), 

το οποίο υποςτθρίηει τθ ςφγχρονθ ςυνεργαςία για τθ δθμιουργία εννοιολογικοφ 

χάρτθ, με μοίραςμα ενόσ κοινόχρθςτου χϊρου εργαςίασ και εναλλαγισ μθνυμάτων 

κειμζνου (chat) μεταξφ των ςυνεργαηομζνων (Ψυχάρθσ, 2005), το λογιςμικό 

ςχεδίαςθσ εννοιολογικϊν χαρτϊν CmapTools (http://cmap.ihmc.us/), το μακθςιακό 
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περιβάλλον COMPASS (http://hermes.di.uoa.gr/compass/), το οποίο υποςτθρίηει τθ 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ και τθ μακθςιακι διαδικαςία μζςα από τθν εκπόνθςθ 

δραςτθριοτιτων εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ. 

 

Νοθτικοί χάρτεσ και νοθτικι χαρτογράφθςθ 

Θ νοθτικι χαρτογράφθςθ είναι μια δθμοφιλισ τεχνικι που δθμιουργικθκε (και) 

από τον Tony Buzan (1970), ςτθ Μεγάλθ Βρετανία. Μελετϊντασ τισ λειτουργίεσ του 

εγκεφάλου, ο βρετανόσ ψυχολόγοσ, ςυςτινει ςτουσ ανκρϊπουσ να μθν κρατοφν 

γραμμικζσ ςθμειϊςεισ γράφοντασ λζξθ προσ λζξθ αυτά που ακοφν ι διαβάηουν, 

γιατί ο εγκζφαλοσ δε λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Οι πλθροφορίεσ 

αποκθκεφονται ςτουσ δενδρίτεσ του εγκεφάλου, ςαν πρότυπα, ςυνδζςεισ και 

ςυνειρμοί. Γι’ αυτό προτείνει τθν τεχνικι τθσ νοθτικισ χαρτογράφθςθσ. Ο ίδιοσ 

περιγράφει τθν τεχνικι ωσ εξισ: «ζνασ Νοθτικόσ Χάρτθσ (ΝΧ) αποτελείται από μια 

κεντρικι λζξθ ι μια ζννοια. Γφρω από τθν κεντρικι λζξθ ςφρετε 5 ζωσ 10 κφριεσ 

ιδζεσ που αφοροφν εκείνθ τθ λζξθ. Ραίρνετε ζπειτα κάκε μια από εκείνεσ τισ λζξεισ 

και ςφρετε πάλι 5 ζωσ 10 κφριεσ ιδζεσ που αφοροφν κάκε μια από αυτζσ τισ λζξεισ.» 

Στα βιβλία του ο Tony Buzan προτείνει τισ παρακάτω οδθγίεσ για τθ δθμιουργία 

ενόσ ΝΧ: 

1. Ξεκίνα από το κζντρο με μια εικόνα του κζματοσ, χρθςιμοποιϊντασ 

τουλάχιςτον 3 χρϊματα. 

2. Χρθςιμοποίθςε εικόνεσ, ςφμβολα, κϊδικεσ και διαςτάςεισ ςε όλο το εφροσ του 

ΝΧ. 

3. Επίλεξε λζξεισ-κλειδιά και τφπωςε χρθςιμοποιϊντασ κεφαλαία και μικρά 

γράμματα. 

4. Κάκε λζξθ/εικόνα είναι καλφτερα να βρίςκεται μόνθ τθσ ςτθ δικι τθσ γραμμι. 

5. Οι γραμμζσ πρζπει να ςυνδζονται, ξεκινϊντασ από τθν κεντρικι εικόνα. Οι 

κεντρικζσ γραμμζσ είναι πιο παχιζσ και ζχουν ροι, γίνονται πιο λεπτζσ όπωσ 

απομακρφνονται από το κζντρο. 

6. Κάνε τισ γραμμζσ να ζχουν τόςο μικοσ όςο και θ λζξθ/εικόνα που 

υποςτθρίηουν. 

7. Χρθςιμοποίθςε ποικιλία χρωμάτων ςε όλο το ΝΧ, για οπτικι διζγερςθ και 

επίςθσ για να κωδικοποιιςεισ ι να ομαδοποιιςεισ. 

8. Ανάπτυξε το δικό ςου προςωπικό ςτυλ νοθτικισ χαρτογράφθςθσ. 

9. Δϊςε ζμφαςθ και δείξε τισ ςχζςεισ ςτον ΝΧ. 

10. Κράτα το ΝΧ κακαρό χρθςιμοποιϊντασ ακτινωτι ιεραρχία, αρικμθτικι ςειρά ι 

περιγράμματα να κυκλϊςεισ τα κλαδιά ςου. 
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Στθν παρακάτω εικόνα1 (εικόνα 2) παρουςιάηεται ο νοθτικόσ χάρτθσ των οδθγιϊν 

του νοθτικοφ χάρτθ. 

Εικόνα 2. Νοθτικόσ χάρτθσ των οδθγιϊν του νοθτικοφ χάρτθ 

 

Θ νοθτικι χαρτογράφθςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ με υποςτιριξθ υπολογιςτι με τθν αξιοποίθςθ διάφορων λογιςμικϊν, που 

ζχουν αναπτυχκεί για το λόγο αυτόν. Ενδεικτικά να αναφζρουμε το διαδικτυακό 

λογιςμικό bubbl.us (http://www.bubbl.us/), το οποίο επιτρζπει τθ δθμιουργία, τθ 

διαμόρφωςθ και το διαμοιραςμό νοθτικϊν χαρτϊν, το mindmeister 

(http://www.mindmeister.com/), που χρθςιμοποιείται διαδικτυακά και υποςτθρίηει 

τθν ταυτόχρονθ δθμιουργία νοθτικοφ χάρτθ ςε πραγματικό χρόνο όπωσ και το 

λογιςμικό mindomo (http://www.mindomo.com/). 

Στθν εικόνα2 που ακολουκεί (εικόνα 3) παρουςιάηεται παραςτατικά θ ςφγκριςθ 

εννοιολογικοφ και νοθτικοφ χάρτθ: 

                                                 
1 Ρροςαρμογι από: http://en.wikipedia.org/wiki/File:MindMapGuidlines.JPG 
2
 Ρροςαρμογι από: http://pdfdatabase.com/download/gen-mind-maps-and-concept-maps-

compared-doc-6697960.html, http://users.edte.utwente.nl/lanzing/cm_home.htm, 
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads1/b411.pdf 
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Σφγκριςθ Εννοιολογικοφ και Νοθτικοφ Χάρτθ 

 

Εικόνα 3. Σφγκριςθ Εννοιολογικοφ και Νοθτικοφ χάρτθ 
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Οφζλθ χριςθσ χαρτογράφθςθσ εννοιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία: 

 Ενεργθτικι – Αποτελεςματικι μάκθςθ. Θ δόμθςθ τθσ γνϊςθσ απεικονίηεται 

ςτουσ χάρτεσ εννοιϊν, όπου περιγράφονται οπτικά οι ςχζςεισ μεταξφ των ιδεϊν και 

δίνει τθ δυνατότθτα μιασ γενικισ, ολικισ κεϊρθςθσ, αλλά και τθσ επιλεκτικισ 

εςτίαςθσ μιασ γνωςτικισ περιοχισ. Ζτςι, οι μακθτζσ οργανϊνουν τθ ςκζψθ τουσ 

γφρω από μια γνωςτικι περιοχι, λειτουργϊντασ ςε όλα τα επίπεδα τθσ πυραμίδασ 

του Bloom (1956) (γνϊςθ, κατανόθςθ, εφαρμογι, ανάλυςθ, ςφνκεςθ, αξιολόγθςθ). 

 Εργαλείο δθμιουργικισ ςκζψθσ (αποκλίνουςα ςκζψθ). Οι μακθτζσ 

ςυμμετζχοντασ ςε ζναν καταιγιςμό ιδεϊν και τοποκετϊντασ τισ ιδζεσ τουσ ςτο χαρτί 

χωρίσ κριτικι, ςφμφωνα με τα κριτιρια του brainstorming (Osborn, 1948, Dunn, 

1981), οι ιδζεσ γίνονται ςαφζςτερεσ και το μυαλό πιο ελεφκερο για να ςυλλάβει 

νζεσ ιδζεσ. Αυτζσ οι νζεσ ιδζεσ μπορεί να ςυνδεκοφν με τισ υπάρχουςεσ και να 

προκαλζςουν νζεσ ςυνδζςεισ που κα οδθγιςουν και ςε άλλεσ ιδζεσ. 

 Εργαλείο ανάπτυξθσ και καλλιζργειασ κριτικισ ςκζψθσ. Χρθςιμοποιϊντασ 

εννοιολογικοφσ χάρτεσ, οι μακθτζσ οξφνουν τισ δεξιότθτεσ εξαγωγισ 

ςυμπεραςμάτων και κριτικισ κεϊρθςθσ αυτϊν και αποφεφγουν τθν απόκτθςθ και 

τθ ςυςςϊρευςθ άχρθςτων γνϊςεων (Hannafin, 1992). 

 Εργαλείο μεταγνϊςθσ. Οι Jonassen & Grabowski (1993, ςελ. 433) 

υποςτθρίηουν ότι ο τρόποσ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ, μπορεί να κεωρθκεί και να 

μελετθκεί ωσ χωριςτόσ τφποσ γνϊςθσ, γιατί μασ παρζχει τθ κεμελιϊδθ βάςθ και 

περιγράφει πϊσ θ προγενζςτερθ γνϊςθ διαςυνδζεται και αναπτφςςεται ι 

μεταςχθματίηεται. Οι εννοιολογικοί χάρτεσ βοθκοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ με το 

«να μακαίνουν πϊσ να μακαίνουν», να αποκτοφν δθλαδι επίγνωςθ των 

διαδικαςιϊν μάκθςθσ, δίνοντάσ τουσ επιπλζον τθ δυνατότθτα να παρατθροφν τισ 

αλλαγζσ που υπόκειται θ γνωςτικι αυτι δόμθςθ μζςα ςτο χρόνο (Symington & 

Novak, 1982). 

 Ενίςχυςθ ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ. Ζνασ χάρτθσ εννοιϊν που 

καταςκευάηεται από μια ομάδα παιδιϊν αντιπροςωπεφει τισ ιδζεσ τθσ ομάδασ. Σ’ 

αυτιν τθν περίπτωςθ, ο εννοιολογικόσ χάρτθσ αποτελεί ζνα επικοινωνιακό εργαλείο 

μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ, που πρζπει να εκφράςουν και να διαπραγματευτοφν 

τισ ιδζεσ τουσ και να ςυμφωνιςουν ςε μια κοινι δομι των εννοιϊν και των μεταξφ 

των ςυνδζςεων ςτο χάρτθ. Οι εννοιολογικοί χάρτεσ αποτελοφν εργαλεία 

διαπραγμάτευςθσ νοιματοσ (tools for negotiating meaning) (Novak & Gowin, 1997). 

Ζτςι, ενιςχφεται θ αλλθλεπίδραςθ των μελϊν τθσ ομάδασ κι ενδυναμϊνεται θ 

μάκθςθ (Ματςαγγοφρασ, 2000). 
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 Επίλυςθ προβλθμάτων. Θ χαρτογράφθςθ εννοιϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

για να ενιςχφςει και να εμπλουτίςει τισ φάςεισ τθσ μεκόδου επίλυςθσ προβλιματοσ, 

με παραγωγι εναλλακτικϊν λφςεων και επιλογϊν  (Avouris, Komis & Fidas 2002). 

 Διζγερςθ του ενδιαφζροντοσ. Αποτελζςματα διαφόρων ερευνϊν ζδειξαν ότι 

θ ζνταξθ των εννοιολογικϊν χαρτϊν ςτθ διδακτικι πράξθ διεγείρει το ενδιαφζρον 

των εκπαιδευόμενων και ςυμβάλλει ςτθν αποςαφινιςθ των εννοιϊν και ςτθν 

ενςωμάτωςθ τθσ νζασ γνϊςθσ με τθν προχπάρχουςα, ενϊ θ αξιοποίθςι τουσ για 

τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευομζνων αποδίδει με άμεςο και ςαφζσ τρόπο τυχόν 

παρανοιςεισ και εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ τουσ.  

 

Ρλαίςιο εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ τθσ χαρτογράφθςθσ εννοιϊν 

Στθ μακθςιακι διεργαςία (Κόκκοσ 1998), ο εννοιολογικόσ χάρτθσ (Novak 1998) αλλά 

και ο νοθτικόσ μπορεί να αξιοποιθκεί από το διδάςκοντα με τουσ εξισ τρόπουσ: (α) 

για τθ διδαςκαλία ωσ μια εναλλακτικι διδακτικι προςζγγιςθ, (β) για τθ διερεφνθςθ 

των αντιλιψεων του εκπαιδευόμενου ςχετικά με το υπό εξζταςθ κζμα (διαγνωςτικι 

αξιολόγθςθ), και (γ) για τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευόμενου (Mintzes et al 2000).  

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ ο 

χάρτθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί: (i) για τθν παρουςίαςθ των εννοιϊν μιασ 

ενότθτασ, (ii) ωσ οργανωτισ προϊκθςθσ (ο χάρτθσ λειτουργεί ωσ γνωςτικι γζφυρα, 

περιλαμβάνοντασ ζννοιεσ που ιδθ γνωρίηουν οι μακθτζσ και ςταδιακά 

εμπλουτίηεται με νζεσ ζννοιεσ επιτρζποντασ τθ ςφνδεςθ τθσ νζασ με τθν παλιά), και 

(iii) ωσ επαναλθπτικόσ χάρτθσ για τθ ςφνοψθ των ςθμαντικότερων εννοιϊν τθσ 

ενότθτασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ του μακθτι, ο εννοιολογικόσ χάρτθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

τόςο ςτθ φάςθ τθσ διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ για τθ διερεφνθςθ πρότερων 

αντιλιψεων των μακθτϊν, όςο και ςτισ φάςεισ τθσ διαμορφωτικισ και τθσ τελικισ 

αξιολόγθςθσ. Θ γραφικι αναπαράςταςθ των εννοιϊν μζςω του χάρτθ δίνει τθ 

δυνατότθτα ςτο διδάςκοντα να διερευνιςει τισ ζννοιεσ που γνωρίηει ο μακθτισ, τισ 

ζννοιεσ που δε γνωρίηει, τισ ςχζςεισ των εννοιϊν που ζχει κατανοιςει, κακϊσ και τισ 

ςχζςεισ των εννοιϊν που αγνοεί ι ζχει παρανοιςει. Στθ φάςθ τθσ διαμορφωτικισ 

αξιολόγθςθσ, θ ποιοτικι ανάλυςθ διαδοχικϊν χαρτϊν των μακθτϊν μπορεί να 

αποδϊςει το βακμό κατανόθςθσ των εννοιϊν από τουσ μακθτζσ κακϊσ και τθν 

εννοιολογικι τουσ αλλαγι. Επιπλζον, θ ποςοτικι ανάλυςθ των χαρτϊν μπορεί να 

αποδϊςει πλθροφορίεσ χριςιμεσ για τθν τελικι αξιολόγθςθ που αφορά ςτθν 

επίδοςθ των μακθτϊν. Συνικωσ, για τθν αξιολόγθςθ των χαρτϊν χρθςιμοποιείται 

ωσ μζτρο ςφγκριςθσ ζνασ χάρτθσ που καταςκευάηεται από τον ειδικό. Στθ 
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βιβλιογραφία ζχουν προτακεί διάφοροι μζκοδοι ποςοτικισ αξιολόγθςθσ, όπωσ θ 

δομικι μζκοδοσ (structural method) (Novak & Gowin 1984) ςφμφωνα με τθν οποία 

δίνεται 1 βακμόσ ςε κάκε ςθμαντικι και ορκι ςφνκετθ ςφνδεςθ και 1 βακμόσ για 

κάκε παράδειγμα (Γοφλθ, Γόγουλου, Ραπανικολάου, Γρθγοριάδου, 2005). 

Σφμφωνα με τθν Βαςιλοποφλου (2001), πριν το ςχεδιαςμό ενόσ χάρτθ, κεωρείται 

απαραίτθτθ μια προκαταρκτικι φάςθ και ειδικά ςτθν περίπτωςθ όπου οι μακθτζσ 

ζρχονται για πρϊτθ φορά ςε επαφι με χάρτεσ εννοιϊν. Στθ φάςθ αυτι ο 

εκπαιδευτικόσ εξθγεί ςτουσ μακθτζσ τι είναι ζννοια. Τουσ δίνει παραδείγματα από 

ςυγκεκριμζνα παραδείγματα ι γεγονότα, που ομαδοποιοφνται ςε μια κοινι 

κατθγορία και αποτελοφν ζννοιεσ. Οι ζννοιεσ, ςυνικωσ, εμφανίηονται ωσ 

ουςιαςτικά ι ουςιαςτικά με προςδιοριςτικά επίκετα, π.χ. δίκτυο υπολογιςτϊν, 

τοπικό δίκτυο υπολογιςτϊν. Τα ριματα δε κεωροφνται ζννοιεσ. Μπορεί ο 

εκπαιδευτικόσ να δϊςει ζνα κατάλογο με λζξεισ, από τισ οποίεσ να ηθτιςει από τουσ 

μακθτζσ να επιλζξουν και να βάλουν ςε κφκλο τισ ζννοιεσ. Είναι, επίςθσ, ςθμαντικό 

να επιςθμανκεί θ ςθμαςία των εννοιϊν και ότι αυτζσ ορίηονται ςε ςχζςθ με άλλεσ 

ζννοιεσ. 

Πταν χρθςιμοποιείται θ νοθτικι χαρτογράφθςθ ωσ μακθςιακι ςτρατθγικι ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία τθν προκαταρκτικι φάςθ ακολουκοφν τα ςτάδια που 

παρουςιάηονται παρακάτω: 

1ο ΣΑΔΙΟ: 

Κεντρικι ζννοια. Ο εκπαιδευτικόσ ειςάγει τθν κεντρικι ζννοια του νοθτικοφ χάρτθ 

και ςτθ ςυνζχεια τθν αναγράφει ςτον πίνακα. 

2ο ΣΑΔΙΟ: 

Ραραγωγι ιδεϊν, δευτερευουςϊν εννοιϊν. Οι μακθτζσ παράγουν τισ 

δευτερεφουςεσ ζννοιεσ του νοθτικοφ χάρτθ. Ο εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει τουσ 

μακθτζσ με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ. Μετά τθν αναγραφι των δευτερευουςϊν 

εννοιϊν ςτο νοθτικό χάρτθ, μπορεί να ακολουκιςει, χωρίσ να είναι απαραίτθτο θ 

ςφνδεςθ κάποιων από αυτϊν. 

3ο ΣΑΔΙΟ: 

Συηιτθςθ, Ανατροφοδότθςθ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του νοθτικοφ χάρτθ από τουσ 

μακθτζσ, ακολουκεί θ φάςθ τθσ επιςκόπθςθσ τθσ διαδικαςίασ και τθσ παροχισ 

ανατροφοδότθςθσ ςτουσ μακθτζσ από τον εκπαιδευτικό. 

Στθν περίπτωςθ όπου χρθςιμοποιείται θ εννοιολογικι χαρτογράφθςθ ωσ 

μακθςιακι ςτρατθγικι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία τθν προκαταρκτικι φάςθ 

ακολουκοφν τα παρακάτω ςτάδια ςφμφωνα με τθ Βαςιλοποφλου (2001): 
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1ο ΣΑΔΙΟ: 

Ρροςδιοριςμόσ κομβικοφ ερωτιματοσ. Το κζμα που μελετάται μπορεί να 

αναφζρεται ςε μια διδακτικι ενότθτα ςχολικοφ βιβλίου, ςε ζνα άρκρο περιοδικοφ ι 

εφθμερίδασ ι ςε ζνα κείμενο ςτο διαδίκτυο. Καταγράφονται οι ζννοιεσ που 

ςχετίηονται με το κομβικό ερϊτθμα και μπορεί να κυμαίνονται από 8 ζωσ και 20 ςε 

ζναν κατάλογο. 

2ο ΣΑΔΙΟ: 

Κατάταξθ των εννοιϊν. Κατατάςςονται οι ζννοιεσ ξεκινϊντασ από τθν πιο γενικι και 

προχωρϊντασ ςτισ πιο ειδικζσ. Θ πιο γενικι ζννοια κακορίηεται από το βαςικό 

ερϊτθμα. Στο ςτάδιο αυτό μπορεί να γίνει επαναδιατφπωςθ του ερωτιματοσ ι να 

προςτεκοφν ζννοιεσ για να βρεκεί θ πιο γενικι. Μπορεί να μθν είναι μόνο μια αλλά 

δφο οι γενικζσ ζννοιεσ. 

3ο ΣΑΔΙΟ: 

Τοποκζτθςθ τθσ γενικότερθσ και πιο περιεκτικισ ζννοιασ ςτθν κορυφι του χάρτθ. 

Αυτι είναι θ κεντρικι ζννοια. Στθν περίπτωςθ που ζχουν επιλεχκεί δφο ζννοιεσ 

τοποκετοφνται θ μια κάτω από τθν άλλθ. 

4ο ΣΑΔΙΟ: 

Επιλογι 2,3 ι 4 εννοιϊν που ακολουκοφν ςε βακμό γενίκευςθσ και τοποκζτθςι 

τουσ κάτω από τθν κεντρικι ζννοια. Αν οι ζννοιεσ που ζχουν επιλεχκεί είναι 

περιςςότερεσ, γίνεται προςπάκεια να βρεκεί μια ενδιάμεςθ ζννοια, που ίςωσ ζχει 

παραλθφκεί. Αυτζσ οι ζννοιεσ αποτελοφν το πρϊτο ιεραρχικό επίπεδο. Στθ ςυνζχεια 

τοποκετοφνται πιο ειδικζσ ζννοιεσ. 

5ο ΣΑΔΙΟ: 

Σφνδεςθ των εννοιϊν ανά δυο με γραμμζσ. 

i) Ράνω ςε κάκε γραμμι γράφονται απλζσ και ςφντομεσ ςυνδετικζσ λζξεισ, 

ϊςτε να ςχθματιςτοφν προτάςεισ που να ζχουν νόθμα. Οι ςυνδετικζσ λζξεισ 

πρζπει να προςδιορίηουν τθ ςχζςθ μεταξφ των δφο εννοιϊν. Ρροκφπτει με αυτόν 

τον τρόπο ζνα ςχθματικό διάγραμμα εννοιϊν και ςυνδζςεων με κάκετθ οργάνωςθ 

από τθ γενικότερθ ζννοια ςτισ ειδικότερεσ. 

ii) Ρροςκζτονται, μεταφζρονται και αφαιροφνται ζννοιεσ, επιλζγοντασ πιο 

κατάλλθλεσ ςυνδετικζσ λζξεισ. 

iii) Συνδζονται ζννοιεσ που μπορεί να βρίςκονται ςε διαφορετικζσ περιοχζσ του 

χάρτθ, ςτο ίδιο επίπεδο είτε ςε άλλο είτε είναι υπο-ζννοιεσ κάτω από 

διαφορετικζσ ζννοιεσ. Οι ςχζςεισ αυτζσ εμφανίηονται ςτο ςχιμα με οριηόντιεσ ι 

πλάγιεσ γραμμζσ. Ο Novak αποκαλεί τισ ςυνδζςεισ αυτζσ cross-links και κεωρεί ότι 
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αποτελοφν ζκφραςθ τθσ ςυνκετικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ, εφόςον εκφράηουν 

τθν κατανόθςθ ςχζςεων μεταξφ εννοιϊν ι ςυνόλων εννοιϊν. 

6ο ΣΑΔΙΟ: 

Ολοκλιρωςθ ςχιματοσ. Ρροαιρετικά, μποροφν να προςτεκοφν παραδείγματα κάτω 

από τισ ζννοιεσ. 

 

2.3.2 Καταιγιςμόσ ιδεϊν (Brainstorming) 

Θ ζννοια του καταιγιςμοφ ιδεϊν (brainstorming) ωσ μια τεχνικι γζννθςθσ ιδεϊν 

εφαρμόςτθκε αρχικά από τον Alex Osborn, ςτζλεχοσ διαφθμιςτικισ εταιρίασ, ςαν 

ζνασ τρόποσ να εκφραςτοφν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ ιδζεσ (καλζσ, κακζσ ι και 

τα δφο). Το 1941 μια ομάδα κακοδθγοφμενθ από τον Osborn επινόθςε τον όρο 

“brainstorm” (καταιγιςμό ιδεϊν). Διαπιςτϊνοντασ ότι τα ςυμβατικά επαγγελματικά 

ςυμβοφλια λειτουργοφςαν αναςταλτικά ωσ προσ τθ δθμιουργία νζων ιδεϊν, ο 

Osborn πρότεινε κάποιουσ περιοριςμζνουσ κανόνεσ ςχεδιαςμζνουσ να παρακινοφν, 

κανόνεσ που να δίνουν ελευκερία ςτο μυαλό και δράςθ θ οποία να πυροδοτεί και 

να αναδεικνφει νζεσ ιδζεσ. Ο καταιγιςμόσ ιδεϊν είναι ςτθν πραγματικότθτα ζνα 

είδοσ ψυχολογικισ τεχνικισ, θ οποία ζχει υιοκετθκεί από τθ δουλεία του 

ψυχοκεραπευτι Sigmund Freud, ςτισ αρχζσ του προθγοφμενου αιϊνα. Ωσ μζροσ τθσ 

κεραπείασ ο Freud ζβαηε τουσ αςκενείσ να ξαπλϊςουν ςε ζνα καναπζ και 

αλλθλεπιδροφςαν μαηί του με “ελεφκερο ςυνειρμό”, τον οποίο ανζλυε αργότερα 

μαηί τουσ. 

Στο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, ο καταιγιςμόσ ιδεϊν αποτελεί μια μζκοδο ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ, όπου οι μακθτζσ ανακαλοφν ςυνειρμικά προχπάρχουςεσ αντιλιψεισ και 

εκφράηουν ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ για το υπό ςυηιτθςθ κζμα, τισ οργανϊνουν 

και τισ αξιολογοφν και ςτθ ςυνζχεια με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ 

εξάγονται τα ςυμπεράςματα. Δεν απαιτεί από τουσ μακθτζσ να ζχουν ειδικζσ 

γνϊςεισ όςον αφορά το κζμα μελζτθσ και επιτρζπει ςτον κάκε μακθτι να 

εκφραςτεί για το κζμα, χωρίσ να αξιολογθκεί. 

Θ αρχι ςτθν οποία ςτθρίηεται ο καταιγιςμόσ ιδεϊν είναι ότι οι προχπάρχουςεσ 

ιδζεσ για ζνα κζμα ζχουν κακοριςτικι ςθμαςία ςτθ δθμιουργία των νζων ιδεϊν γι’ 

αυτό το κζμα. Θ τεχνικι αυτι προζρχεται από τισ εποικοδομιςτικζσ προςεγγίςεισ 

διδαςκαλίασ ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο μακθτισ δε μπορεί να κεωρείται tabula rasa 

όταν ειςάγεται ςτο περιεχόμενο νζων κεμάτων. Ο μακθτισ ζχει κάποιεσ 

διαμορφωμζνεσ ιδζεσ (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ) οι οποίεσ ζχουν αναπτυχκεί 

από τθν αλλθλεπίδραςθ με το φυςικό και κοινωνικο-πολιτιςμικό περιβάλλον του. Οι 

προχπάρχουςεσ αυτζσ ιδζεσ, οι οποίεσ πολλζσ φορζσ δε ςυμπίπτουν με τισ 
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επιςτθμονικά αποδεκτζσ, αλλθλεπιδροφν με τισ διδαςκόμενεσ οι οποίεσ κα 

ςυγκροτιςουν μζςω τθσ μάκθςθσ, τισ νζεσ γνϊςεισ, τροποποιϊντασ εξ ολοκλιρου ι 

ςε κάποιο βακμό τισ αρχικζσ. 

 

Ρροκειμζνου ο καταιγιςμόσ ιδεϊν να είναι αποτελεςματικόσ, οι ςυμμετζχοντεσ 

πρζπει να ακολουκοφν κάποιουσ αυςτθροφσ, αλλά απλοφσ, κανόνεσ. Ο Osborn 

πρότεινε τουσ εξισ τζςςερεισ βαςικοφσ κανόνεσ: 

1. Η κριτικι αποκλείεται από τθ διαδικαςία. Αρνθτικζσ κριτικζσ για τισ ιδζεσ πρζπει 

να παρακρατοφνται για αργότερα. Καμία αξιολόγθςθ ι ςχόλια δεν πρζπει να 

γίνουν για ιδζεσ άλλων. Θ δθμιουργικότθτα ενκαρρφνεται με το να μθν 

επιτρζπεται να αξιολογοφνται και να ςυηθτιοφνται ιδζεσ μζχρι όλοι να 

εξαντλιςουν τισ ιδζεσ τουσ. 

2. Ενκαρρφνονται και οι πιο παράλογεσ ιδζεσ. Πςο πιο εκκεντρικι είναι μια ιδζα 

τόςο καλφτερθ, κακϊσ είναι πιο εφκολο να προςαρμόςεισ μια ιδζα από το να 

τθν επινοιςεισ. Πλεσ οι ιδζεσ είναι αποδεκτζσ και ςυχνά θ πιο παρατραβθγμζνθ 

προςφζρει τθ μεγαλφτερθ ευκαιρία. Μετά το τζλοσ, οι ιδζεσ κα επεξεργαςτοφν 

και κα γίνουν πιο πρακτικζσ και πικανζσ. 

3. Γίνεται προςπάκεια για ποςότθτα ιδεϊν. Πςο μεγαλφτεροσ ο αρικμόσ των 

ιδεϊν, τόςο πιο πικανό κάποιεσ από τισ ιδζεσ να είναι ενδιαφζρουςεσ και 

χριςιμεσ. 

4. «Χτίηω» πάνω ςτισ ιδζεσ των άλλων. Συνδυαςμόσ και βελτίωςθ επιδιϊκονται. 

Εκτόσ από τθ ςυνειςφορά δικϊν τουσ ιδεϊν οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να 

προτείνουν πωσ ιδζεσ άλλων μποροφν να γίνουν καλφτερεσ ι πωσ δφο ι 

περιςςότερεσ ιδζεσ μποροφν να ενωκοφν ςε μια ακόμα ιδζα. 

 

Στάδια εφαρμογισ καταιγιςμοφ ιδεϊν 

Οι Βαςάλα και Φλογαίτθ (2002) καταγράφουν τα παρακάτω τζςςερα ςτάδια για τθν 

εφαρμογι τθσ τεχνικι του καταιγιςμοφ ιδεϊν: 

1ο ΣΑΔΙΟ 

Ο εκπαιδευτικόσ εξθγεί τθν τεχνικι του καταιγιςμοφ ιδεϊν και περιγράφει το ςτόχο 

τθσ εργαςίασ, αναγγζλλει τθ διάρκεια και προςδιορίηει το ρόλο που κα ζχει ο ίδιοσ. 

Οι ιδζεσ δεν κρίνονται και μποροφν να εκφράηονται χωρίσ τάξθ. Θ διάρκεια αυτοφ 

του ςταδίου εξαρτάται από τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθν τεχνικι και δεν 

υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 
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2ο ΣΑΔΙΟ 

Ο εκπαιδευτικόσ δίνει το κζμα και ηθτά από τουσ μακθτζσ να εκφραςτοφν γι’ αυτό 

γριγορα, με λζξεισ ι ςφντομεσ εκφράςεισ, ενϊ ο ίδιοσ ςθμειϊνει όλεσ τισ ιδζεσ ςτον 

πίνακα, αποφεφγοντασ να υποδείξει τισ δικζσ του ιδζεσ. Πταν θ ροι ιδεϊν αρχίηει να 

φκίνει, πλθςιάηει τουσ μακθτζσ, τουσ κοιτά και επαναλαμβάνει τθν ερϊτθςθ 

ενκαρρφνοντασ και τουσ πιο διςτακτικοφσ μακθτζσ να εκφραςτοφν. Σε καμία 

περίπτωςθ ο εκπαιδευτικόσ δεν υποδεικνφει λζξεισ ςτθν ομάδα. Το ςτάδιο αυτό 

διαρκεί μζχρι πζντε λεπτά. 

3ο ΣΑΔΙΟ 

Στο ςτάδιο αυτό γίνεται αξιολόγθςθ και ομαδοποίθςθ των ιδεϊν ςφμφωνα με 

αντικειμενικά και αδιαμφιςβιτθτα κριτιρια ομαδοποίθςθσ, τα οποία τίκενται 

ςυνικωσ από τον εκπαιδευτικό. Θ τάξθ μελετά και ςυηθτά όλεσ τισ λζξεισ/ιδζεσ που 

είναι γραμμζνεσ και ςβινει όςεσ δεν αντιςτοιχοφν ςτα κριτιρια. Με τον τρόπο αυτό 

αναδεικνφονται και ςυνδυάηονται οι ιδζεσ που προςεγγίηουν το κζμα. Στθ ςυνζχεια, 

οι ιδζεσ ομαδοποιοφνται ςφμφωνα με τα κριτιρια χρθςιμοποιϊντασ χρωματιςτοφσ 

μαρκαδόρουσ, ι διαμορφϊνοντασ ζναν χάρτθ εννοιϊν. Ρροκειμζνου να εμπλακεί θ 

ομάδα, είναι χριςιμο να γίνεται μεγαλόφωνα θ διαδικαςία αυτι και να 

ςυμμετζχουν όλοι. Το ςτάδιο αυτό αποτελεί το δυςκολότερο ςτάδιο τθσ 

διαδικαςίασ και απαιτεί ιδιαίτερθ προςοχι από τον εκπαιδευτικό. Θ διάρκεια αυτοφ 

του ςταδίου μπορεί να είναι πζντε με δζκα λεπτά. 

4ο ΣΑΔΙΟ 

Ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει μια ι περιςςότερεσ ομαδοποιθμζνεσ (ςφμφωνα με τα 

κριτιρια) κατθγορίεσ ιδεϊν και παρουςιάηει ςυνοπτικά, ςυνικωσ με ειςιγθςθ τα 

ςχετικά κζματα. Επίςθσ, ανακζτει ςτουσ μακθτζσ μια δραςτθριότθτα ατομικισ ι 

εργαςίασ ςε μικρζσ ομάδεσ. Θ διάρκεια αυτοφ του ςταδίου εξαρτάται από τθν 

εμβάκυνςθ που επιδιϊκεται κυρίωσ ςτθ δραςτθριότθτα εφαρμογισ και μαηί με τθν 

παρουςίαςθ των ομάδων και τθ ςυηιτθςθ να κυμαίνεται μεταξφ 15-20 λεπτϊν.  

Κακοριςτικόσ είναι ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ διαδικαςία, όπου πρζπει να: 

 Εξθγεί τθ διδακτικι τεχνικι και κζτει τουσ κανόνεσ. 

 Αποφεφγει τισ κριτικζσ των ιδεϊν. 

 Καταγράφει τισ εκφραηόμενεσ ιδζεσ ςτον πίνακα. 

 Ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ ϊςτε να ςυμμετζχουν όςο το δυνατό περιςςότερο 

εκφράηοντασ ελεφκερα τισ ςκζψεισ τουσ. 

 Κζτει κριτιρια ομαδοποίθςθσ των ιδεϊν. 

 Συντονίηει τθ διαδικαςία.  
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Στθν παρακάτω εικόνα (εικόνα 4) παρουςιάηονται τα πλεονεκτιματα και τα 

μειονεκτιματα τθσ τεχνικισ του καταιγιςμοφ ιδεϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Ρλεονεκτιματα – Μειονεκτιματα Καταιγιςμοφ Λδεϊν 

 

2.4 Αξιολόγθςθ 

Αξιολόγθςθ είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία αποδίδουμε αξία ςε κάτι ςφμφωνα 

με ςυγκεκριμζνα κριτιρια που χρθςιμοποιοφμε (Καψάλθσ, 2004). Εφαρμόηεται ςε 

κάκε ανκρϊπινθ ενζργεια που μπορεί να κρικεί με βάςθ τουσ όρουσ μιασ αξίασ. Σε 

επίπεδο ςχολείου και ςχολικισ τάξθσ, με τον όρο αξιολόγθςθ εννοοφμε τθ 

διαδικαςία που αποβλζπει να προςδιορίςει, όςο πιο ςυςτθματικά, ζγκυρα, 

αξιόπιςτα και αντικειμενικά γίνεται, τθν καταλλθλότθτα, τθ λειτουργικότθτα και το 

αποτζλεςμα μιασ διδακτικισ και παιδαγωγικισ δραςτθριότθτασ ςε ςχζςθ με τουσ 

ςτόχουσ τθσ, αλλά και με ςυγκεκριμζνα κριτιρια και ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία 

(Κωνςταντίνου, 2002). 

Συνεπϊσ, ςε κάκε αξιολόγθςθ πρζπει να προςδιοριςτοφν με ςαφινεια τα εξισ: 

Βοθκά τουσ μακθτζσ να: 

• εκφράηονται ελεφκερα και αυκόρμθτα 

• αναπτφξουν ελεφκερθ ζκφραςθ, κριτικι 

ςκζψθ και ςυνεργαςία 

• αναπτφξουν  δθμιουργικι φανταςία 

• απαντοφν γριγορα 

• αξιοποιοφν τθ δθμιουργικότθτά τουσ 

και τισ εμπειρίεσ τουσ 

• ξεπερνοφν αναςτολζσ και 

παρουςιάηουν ιδζεσ ακόμα κι αν δε 

γνωρίηουν το κζμα 

• αποφεφγουν ανεπίκαιρεσ κρίςεισ 

• είναι προςεκτικοί και διατυπϊνουν 

κρίςεισ μζςα ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά 

όρια 

• είναι ελεφκεροι και ειλικρινείσ  

 

• Οριςμζνοι μακθτζσ μπορεί να μθ 

ςυμμετζχουν 

• Ο καταιγιςμόσ μπορεί να διολιςκιςει 

ςε επίδειξθ φανταςίασ και όχι 

δθμιουργικι ζκφραςθ 
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 Ο γενικόσ και ειδικόσ ςτόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ, 

 Το αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ, 

 Τα ενδεδειγμζνα κριτιρια και θ μεκοδολογία αξιολόγθςθσ, 

 Οι εν γζνει κεςμικζσ και κοινωνικζσ διαςτάςεισ κάτω από τισ οποίεσ 

διεξάγεται θ αξιολόγθςθ, και 

 Τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ, δθλαδι οι τεχνικζσ 

και τα μζςα που τθν κακιςτοφν πλζον ζγκυρθ, αξιόπιςτθ και αντικειμενικι. 

Θ διδακτικι αξιολόγθςθ αποτελεί οργανικό κομμάτι τθσ διδαςκαλίασ. Κάκε 

διδαςκαλία πρζπει να περιλαμβάνει το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ και με βάςθ τα 

αποτελζςματά τθσ να ςχεδιάηεται θ επόμενθ διδαςκαλία. Επίςθσ, αφορά τθ 

διδαςκαλία ςτο ςφνολό τθσ. Ρεριλαμβάνει όχι μόνο τθν αξιολόγθςθ του μακθτι, 

αλλά και τθν αξιολόγθςθ του διδακτικοφ περιβάλλοντοσ, το οποίο διαμορφϊνεται 

από παράγοντεσ που αφοροφν ςτθν τάξθ, ςτθ διδαςκαλία και ςτα διδακτικά 

υλικά/μζςα. 

Ειδικότερα, θ αξιολόγθςθ του μακθτι μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγθςθ: των 

δεξιοτιτων και γνϊςεϊν του, των γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν ςτρατθγικϊν του 

και των δεξιοτιτων μελζτθσ του, κακϊσ και πλθροφορίεσ για το οικογενειακό του 

περιβάλλον και για τα κίνθτρα και τα ενδιαφζροντά του. Θ αξιολόγθςθ του 

περιβάλλοντοσ μπορεί να αναφζρεται α) ςε παράγοντεσ που αφοροφν ςτθν τάξθ και 

ςτθ διδαςκαλία, όπωσ ςτο φυςικό, νοθτικό και ςυναιςκθματικό περιβάλλον τθσ 

τάξθσ, ςτθν ομαδοποίθςθ των μακθτϊν, ςτθ μζκοδο διδαςκαλίασ, ςτισ διδακτικζσ 

ςτρατθγικζσ και πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτθν τάξθ και ςτισ απόψεισ του 

εκπαιδευτικοφ για τθ διδαςκαλία, και β) ςε παράγοντεσ που αφοροφν τα διδακτικά 

υλικά και μζςα, όπωσ ςτα κείμενα, ςτθ χριςθ οπτικοακουςτικϊν και θλεκτρονικϊν 

μζςων, ςτισ εργαςίεσ του μακθτι και ςτον τφπο των ερωτιςεων που τίκενται 

(Ραντελιάδου, Ρατςιοδιμου, 2007). 

Είναι αναγκαίο να επιςθμάνουμε τισ ςπουδαιότερεσ προχποκζςεισ που πρζπει να 

πλθροί θ οποιαδιποτε αξιολογικι διαδικαςία ςτο ςχολείο προκειμζνου τα 

αποτελζςματά τθσ να ζχουν αξία. Σφμφωνα, λοιπόν, με τουσ Βαλςαμάκθ – άλλθ 

(1979) και Μάνο (1993, όπ. Αναφ. ςτο Χιωτάκθσ 1993) ζξι είναι οι βαςικοί όροι από 

τουσ οποίουσ εξαρτάται θ διαδικαςία τθσ ςχολικισ αξιολόγθςθσ: 

α) Εγκυρότθτα. Αποτελεί μια πρωταρχικι προχπόκεςθ προκειμζνου  θ ςχολικι 

αξιολόγθςθ να μθν αποκτά αρνθτικι χροιά. Το αποτζλεςμα μιασ εξεταςτικισ 

δοκιμαςίασ ζχει πραγματικι αξία, κεωρείται ζγκυρο, όταν ελζγχει μόνο αυτά τα 

ςθμεία που ο εκπαιδευτικόσ-αξιολογθτισ είχε τθν πρόκεςθ να ελζγξει. Ο ζλεγχοσ 

πραγματοποιείται με το ςυντελεςτι κφρουσ, ο οποίοσ προκφπτει από τθ ςυςχζτιςθ 
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τθσ εξζταςθσ με το κριτιριο. Συχνά τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ θ εγκυρότθτα των 

εξεταςτικϊν δοκιμαςιϊν που λαμβάνουν χϊρα κατά τθν αξιολογικι διαδικαςία, ςτισ 

περιπτϊςεισ όπου θ τελικι βακμολογία που προκφπτει από αυτζσ δεν αποτυπϊνει 

παρά μόνο τθ μνθμονικι ικανότθτα του μακθτι. 

β) Αξιοπιςτία. Θ αξιολόγθςθ-εξζταςθ ζχει νόθμα όταν μετράει με αξιοπιςτία, 

δθλαδι με ςτακερότθτα και ακρίβεια, αυτό για το οποίο προετοιμάςτθκε να 

μετριςει. Είναι, επομζνωσ, αυτονόθτο πωσ θ αξιολογικι διαδικαςία πρζπει να δίνει 

το ίδιο αποτζλεςμα όςεσ φορζσ κι αν επαναλθφκεί. 

γ) Αντικειμενικότθτα. Αποτελεί εξίςου ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ αξιολόγθςθσ 

τθσ επίδοςθσ του μακθτι, αλλά αρκετά δφςκολο να εμπεριζχεται απόλυτα ςτισ 

εξεταςτικζσ δοκιμαςίεσ, κακϊσ ο υποκειμενικόσ παράγοντασ δε μπορεί να 

αποφευκτεί εντελϊσ. Θ ουδετερότθτα κατά τθν αξιολόγθςθ προχποκζτει 

αυςτθρότθτα και ομοιομορφία, κακϊσ και ςαφι κριτιρια εκτίμθςθσ. 

δ) Διακριτότθτα. Θ ικανότθτα, δθλαδι, μιασ εξεταςτικισ δοκιμαςίασ να κατατάςςει 

τουσ μακθτζσ ανάλογα με τθν πραγματικι τουσ αξία. Δε κεωρείται απαραίτθτθ κατά 

τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ, ςτόχοσ τθσ οποίασ είναι όλοι οι μακθτζσ να 

οδθγθκοφν ςτθν κατάκτθςθ των επιδιωκόμενων ςτόχων. 

ε) Ρρακτικότθτα-Χρθςιμότθτα. Αντικατοπτρίηει τθν ευκολία με τθν οποία θ εξζταςθ 

μπορεί να διεξαχκεί και να βακμολογθκεί. 

ςτ) Ρεριεκτικότθτα. Κατά τθν εξζταςθ του μακθτι είναι ςθμαντικό να καλφπτεται 

ουςιϊδεσ τμιμα τθσ διδαχκείςασ φλθσ. 

 

Στάδια τθσ αξιολόγθςθσ 

Με βάςθ τθν παιδαγωγικι διάςταςθ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ, τθ δομι και οργάνωςθ 

των αναλυτικϊν προγραμμάτων, μποροφμε να κατθγοριοποιιςουμε τθ διαδικαςία 

τθσ αξιολόγθςθσ ςτα ακόλουκα πζντε ςτάδια (Κωνςταντίνου 2002): 

1ο τάδιο. Ρροςδιοριςμόσ του κεντρικοφ μακθςιακοφ ςτόχου, των κριτθρίων και 

των προχποκζςεων τθσ αξιολόγθςθσ. 

2ο τάδιο. Επιλογι τθσ τεχνικισ, του εργαλείου τθσ αξιολόγθςθσ, με το οποίο κα 

ςυλλζξω τισ πλθροφορίεσ που κα αναδείξουν το βακμό τθσ επίτευξθσ των 

διδακτικϊν και παιδαγωγικϊν ςτόχων. 

3ο τάδιο. Ανάλυςθ και ερμθνεία των πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τουσ διδακτικοφσ 

και παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ αξιολόγθςθσ (ατομικι πορεία 

επίδοςθσ, ομαδικι επίδοςθ, μακθςιακοί ςτόχοι). 
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4ο τάδιο. Ζκφραςθ - αποτφπωςθ του αποτελζςματοσ τθσ αξιολόγθςθσ. 

5ο τάδιο. Ανατροφοδότθςθ, λιψθ ενιςχυτικϊν και διορκωτικϊν διδακτικϊν και 

παιδαγωγικϊν μζτρων. 

 

2.4.1  Κατθγορίεσ-Μορφζσ Αξιολόγθςθσ 

Ο Bloom και τουσ ςυνεργάτεσ του ζχουν κάνει τθν ακόλουκθ κατθγοριοποίθςθ για 

τθν αξιολόγθςθ: 

1) Αρχικι - Διαγνωςτικι Αξιολόγθςθ. Διακρίβωςθ επιπζδων πριν από τθ 

διδαςκαλία που βοθκοφν ςτον προγραμματιςμό του καινοφριου. Αναφζρεται ςτο 

μακθτι και διαπιςτϊνει με δοκιμαςίεσ (τεςτ) δυνατοτιτων αν ζνασ μακθτισ ζχει τισ 

απαραίτθτεσ ικανότθτεσ για να αρχίςει κάποιο κφκλο εκπαίδευςθσ. Θ αξιολόγθςθ 

αυτι ςτθν ουςία κάνει μια ζμμεςθ πρόβλεψθ για το αν ο μακθτισ κα αποδϊςει ι 

όχι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ ςπουδϊν (Μακράσ, 1982). 

2) Διαμορφωτικι Αξιολόγθςθ. Αξιολόγθςθ με παρατθριςεισ και κρίςεισ για τισ 

δραςτθριότθτεσ ςτθν πορεία τθσ εργαςίασ, με ςκοπό τθν επανατροφοδότθςθ και 

τθν υποβοικθςθ τθσ βελτίωςθσ ενόσ προγράμματοσ. Είναι ο ςυνεχισ ζλεγχοσ των 

γνϊςεων και γενικότερα τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με 

προκακοριςμζνουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ, με ςκοπό τθ διάγνωςθ των αδυναμιϊν 

τουσ και – εφόςον αυτό είναι εφικτό – των αιτιϊν που τισ προκαλοφν, για να 

επιτευχκεί ςτθ ςυνζχεια θ κάλυψι τουσ με τθ βοικεια διαφόρων επανορκωτικϊν 

μεκόδων διδαςκαλίασ. Αυτοφ του είδουσ θ αξιολόγθςθ δε μεταφράηεται ςε 

βακμοφσ, αλλά δίνει ςαφείσ, ςυγκεκριμζνεσ και ςυνεχείσ πλθροφορίεσ για τθν 

πρόοδο των μακθτϊν, κι αυτό οδθγεί ςτθν επανεξζταςθ τθσ διδακτικισ 

διαδικαςίασ. Ζτςι, γίνεται αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ με 

ςκοπό τθ βελτίωςι τθσ (Καψάλθσ, 2004). 

3) Σελικι αξιολόγθςθ. Θ αξιολόγθςθ ςτο τζλοσ μιασ ενότθτασ, δίνει 

πλθροφορίεσ για τθν αποδοτικότθτα ενόσ προγράμματοσ και μια γενικι εικόνα τθσ 

κατάςταςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ (Bloom, Krathwohl, 1999), 

(Krathwohl, Bloom, Bertram, 2000). 

Ανάλογα με τουσ ςτόχουσ που τίκενται ςτθν αξιολόγθςθ, προςδίδεται ς’ αυτι τθ 

διαδικαςία ζνασ διαφορετικόσ προςανατολιςμόσ, ελεγκτικόσ ι ανατροφοδοτικόσ. 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ θ αξιολόγθςθ μετρά το βακμό ςτον οποίο επιτεφχκθκαν οι 

προκακοριςμζνοι ςτόχοι, εςτιάηοντασ ςτο αποτζλεςμα, ςτο προϊόν τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, και αποςκοπεί άμεςα ςτον ζλεγχο τθσ εκπαιδευτικισ 

πράξθσ και γενικότερα ςτθν αποτελεςματικότθτα. Ζτςι, θ αξιολόγθςθ αποκτά μια 

τεχνοκρατικι ςχζςθ με τθ διδαςκαλία κακϊσ τθν αποτιμά ωσ προσ ςυγκεκριμζνεσ 
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παραμζτρουσ και όχι ωσ ςυνολικι διαδικαςία που αναπτφςςεται μεταξφ 

διδάςκοντα και μακθτι. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ αξιολόγθςθ ζχει ανατροφοδοτικό 

χαρακτιρα και αποτιμοφνται ποικίλεσ παράμετροι, κι όχι μόνο ο βακμόσ επίτευξθσ 

ςυγκεκριμζνων ςτόχων (Ηουγανζλθ, Καφετηόπουλοσ, Σόφου, Τςάφοσ, 2007). 

Μια ακόμθ κατθγοριοποίθςθ που μπορεί να γίνει ςτισ διάφορεσ μορφζσ 

αξιολόγθςθσ του διδακτικοφ ζργου είναι θ ςυνεχισ και θ αςυνεχισ αξιολόγθςθ. 

 υνεχισ Αξιολόγθςθ. Είναι θ αξιολόγθςθ που κάνει ο εκπαιδευτικόσ ςτθν 

τάξθ του ςε τακτά χρονικά διαςτιματα με τουσ μακθτζσ του που τουσ γνωρίηει. 

Γίνεται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ο οποίοσ πραγματοποίθςε και τθ διδαςκαλία. 

Ζχει ωσ ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του κάκε μακθτι, τθν καταγραφι 

τθσ προόδου και των παλινδρομιςεϊν του και τον εντοπιςμό των δυςκολιϊν του. 

Επιπλζον, μζςω αυτισ παρακολουκείται θ πορεία τθσ διδαςκαλίασ, εντοπίηονται τα 

εμπόδια που παρουςιάηονται ςτον εκπαιδευτικό, οι ατζλειεσ τθσ διδαςκαλίασ και 

δοκιμάηονται θ καταλλθλότθτα των προγραμμάτων και των διδακτικϊν μεκόδων. 

Στο μζτρο που πλθροφορεί τουσ διδάςκοντεσ και τουσ διδαςκόμενουσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ μορφωτικισ διαδικαςίασ και επιτρζπει τθ διόρκωςθ ενδεχόμενων 

κενϊν ι ατελειϊν, διαδραματίηει μια πραγματικά παιδαγωγικι λειτουργία. 

 Αςυνεχισ Αξιολόγθςθ. Είναι θ αξιολόγθςθ που λαμβάνει χϊρα κατά τισ 

εξετάςεισ ι τουσ διαγωνιςμοφσ. Οι αξιολογθτζσ δεν είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

που πραγματοποίθςαν τθ διδαςκαλία ςτθν ομάδα των μακθτϊν που αξιολογείται. 

Τζτοια περίπτωςθ αξιολόγθςθσ αποτελοφν οι εξετάςεισ για τα Α.Ε.Λ. Στόχοσ τθσ 

αςυνεχοφσ αξιολόγθςθσ είναι να κάνει ζναν απολογιςμό ςτο τζλοσ κάποιου κφκλου 

διδαςκαλίασ. Θ τελικι αυτι εξζταςθ, ο απολογιςμόσ δθλαδι, προκφπτει ςυχνά ωσ 

ςυνιςταμζνθ ενόσ αρικμοφ ςυνεχϊν αξιολογιςεων. Πταν, για παράδειγμα, για τθν 

ζκδοςθ των τελικϊν αποτελεςμάτων ςτισ διάφορεσ τάξεισ του Λυκείου, 

λαμβάνονται υπόψθ οι βακμοί του μακθτι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ, μιλάμε για ζναν απολογιςμό ο οποίοσ προςπακεί να ενςωματϊςει και τθν 

εξζλιξθ του μακθτι (Μακράσ, 1982). 

 

Τζλοσ, ο Δθμθτρόπουλοσ (1998) αναφζρεται ςτθν προκαταρκτικι αξιολόγθςθ, ςτθν 

ολικι αξιολόγθςθ, ςτθν αξιολόγθςθ τθσ προόδου, ςτθ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ, 

ςτθν αξιολόγθςθ με βάςθ το αποτζλεςμα και ςτθ δυναμικι αξιολόγθςθ, θ οποία 

κζτει ωσ βαςικι προχπόκεςθ ςτθν αξιολόγθςθ του μακθτι τθν αντιμετϊπιςι του 

ωσ «ςφνολο», ωσ «όλον» (Βαρςαμίδου, ζσ, 2007). 
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2.4.2  Τεχνικζσ Αξιολόγθςθσ 

Οι τεχνικζσ τθσ αξιολόγθςθσ ςυναρτϊνται άμεςα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, 

τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Συνδζονται με 

βαςικζσ οργανωτικζσ – επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ που διαςφαλίηουν το 

παιδαγωγικό περιεχόμενο τθσ αξιολόγθςθσ. 

Οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

ςιμερα διακρίνονται ςτισ: α) παραδοςιακζσ, οι οποίεσ ςυνδζονται άμεςα με τθ 

γνωςτικι ετοιμότθτα του μακθτι και είναι γραπτζσ ι προφορικζσ εξετάςεισ με 

ερωτιςεισ, ςυνικωσ εξεταςιοκεντρικοφ προςανατολιςμοφ, ερωτιςεισ ελεφκερθσ 

ανάπτυξθσ, απομνθμόνευςθσ και ζχουν αποςπαςματικό χαρακτιρα, και  β) 

εναλλακτικζσ, οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθ διερεφνθςθ του γνωςτικοφ αποτελζςματοσ, 

αλλά ςυγχρόνωσ εςτιάηουν ςτθν ικανότθτα απόκτθςθσ και διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ, 

ςτθν πολλαπλι εφαρμογι και χρθςιμοποίθςι τθσ. Επιπλζον, αναδεικνφουν τισ 

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ και τθ μακθςιακι «ταυτότθτα» κάκε μακθτι. Στισ 

εναλλακτικζσ τεχνικζσ περιλαμβάνονται ο θμι-δομθμζνοσ δυναμικόσ διάλογοσ 

μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, οι ςυνκετικζσ δθμιουργικζσ-

διερευνθτικζσ εργαςίεσ, θ ςυςτθματικι παρατιρθςθ, ο φάκελοσ υλικοφ του 

μακθτι, θ αυτοαξιολόγθςθ των μακθτϊν, θ αξιολόγθςθ από τουσ ςυμμακθτζσ και 

οι ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ. 

Στον πίνακα3 (πίνακασ 1) που ακολουκεί παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι διαφορζσ 

παραδοςιακισ και εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ. 

Ραραδοςιακι Αξιολόγθςθ Εναλλακτικι Αξιολόγθςθ 

Ζμφαςθ ςτο αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ Ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ 

Τελικι αξιολόγθςθ Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ 

Εκφράηεται με βακμοφσ Εκφράηεται με περιγραφζσ - ποιοτικι 

Ελζγχει τθν απομνθμόνευςθ 

ςυγκεκριμζνων γνϊςεων 
Απαιτεί ςφνκετεσ νοθτικζσ διεργαςίεσ 

Αποςυνδζει τθν αξιολόγθςθ από τθ 

διδαςκαλία και τθ μάκθςθ 

Συνδζει τισ διαδικαςίεσ διδαςκαλίασ, 

μάκθςθσ και αξιολόγθςθσ 

Συνεπάγεται ςφγκριςθ μακθτϊν Εξατομικευμζνθ αξιολόγθςθ 

Δθμιουργεί κλίμα ανταγωνιςμοφ Ενκαρρφνει ςυνεργαςίεσ 

Ρίνακασ 1. Ραραδοςιακι vs εναλλακτικι Αξιολόγθςθ 

                                                 
3 Ρροςαρμογι από ftp://teiser.gr/pliroforiki/Parousiaseis%20Didaktikis/, Μάκθμα 8 
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2.4.3  Η ουμπρίκα ωσ Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ 

Αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ, όπωσ ορίηει ο Popham (2001), είναι “μια προςζγγιςθ 

μζτρθςθσ του επιπζδου του μακθτι που βαςίηεται ςτο ότι ο μακθτισ ολοκλθρϊνει 

μια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα”. Ο τρόποσ όπου οι μακθτζσ ολοκλθρϊνουν μια 

ςυγκεκριμζνθ και προςανατολιςμζνθ ςτθν επίδοςθ δραςτθριότθτα τουσ ωκεί να 

παράγουν τθν απάντθςι τουσ, και όχι να τθ διαλζξουν από μια λίςτα από 2 ι 

περιςςότερεσ επιλογζσ. Θ αξιολόγθςθ αυτϊν των προςανατολιςμζνων ςτθν επίδοςθ 

απαντιςεων πραγματοποιείται με τθ χριςθ μετρικϊν διαδικαςιϊν γνωςτϊν και ωσ 

ρουμπρίκεσ (Popham, 2005). Ο Whitcomb (1999) ορίηει τθ ρουμπρίκα ωσ ζνα 

ςφνολο από οδθγίεσ βακμολόγθςθσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ «δουλειάσ» των 

μακθτϊν. Ο Callison (2000) πθγαίνει τον οριςμό λίγο μακρφτερα, προςδιορίηοντασ 

τθ ρουμπρίκα ωσ ζνα ςφνολο κριτθρίων, τα οποία κυμαίνονται από επίδοςθ που 

κεωρείται απαράδεκτθ ωσ ελάχιςτθ, με προοδευτικά ςτάδια, τα οποία τελικά 

κακορίηουν τθν αιςκθτά ανϊτερθ επίδοςθ (Miller, 2005). Πταν χρθςιμοποιείται για 

τθν αξιολόγθςθ τθσ δουλειάσ των μακθτϊν μια ρουμπρίκα, αποκαλφπτει τουσ 

«κανόνεσ» βακμολόγθςθσ. Εξθγεί ςτουσ μακθτζσ τα κριτιρια από τα οποία κα 

κρικεί θ δουλεία τουσ. Το πιο ςθμαντικό είναι ότι κοινοποιεί τα κριτιρια όπου οι 

μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν για να αναπτφξουν, να ανακεωριςουν και 

να κρίνουν τθ δικι τουσ δουλειά (Huba and Freed 2000; Popham, 1997). 

Πμωσ για τθ χριςθ και τθν κοινι αποδοχι των ρουμπρίκων, όπωσ και οποιουδιποτε 

άλλου μζςου αξιολόγθςθσ, από όςουσ εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ 

(εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, γονείσ) (Wornshop, 1998β) κα πρζπει αυτζσ να 

χαρακτθρίηονται από: Εγκυρότθτα, Αξιοπιςτία, Αυκεντικότθτα και Δικαιοςφνθ. 

Οι ρουμπρίκεσ περιζχουν τα κριτιρια, δθλαδι τα γνωρίςματα ι τισ προδιαγραφζσ 

που πρζπει να ζχει ζνα ζργο προκειμζνου να κρικεί ςωςτό, κατάλλθλο και πλιρεσ 

(π.χ. περιεχόμενο, οργάνωςθ, τεχνικι επάρκεια), που κλιμακϊνονται ςε επίπεδα 

ποιότθτασ. Κάκε επίπεδο ποιότθτασ ενόσ ζργου περιζχει αναλυτικά τθν 

αναμενόμενθ επίδοςθ του αξιολογοφμενου με βάςθ κάκε κριτιριο, από το 

«άριςτα» μζχρι το «ανεπαρκϊσ», που αποτελοφν τα λεγόμενα “standards”. Τα 

κριτιρια για να είναι πιο ςαφι και αναλυτικά, περιζχουν δείκτεσ (indicators) που 

περιγράφουν τι περιλαμβάνει κακζνα από αυτά (Κουλουμπαρίτςθ & 

Ματςαγγοφρασ, 2004). 

Επίςθσ, (Worsnop, 1998b) οι ρουμπρίκεσ κα πρζπει να είναι: 

 λεπτομερείσ αρκετά για να εξαςφαλίςουν ότι θ αξιοπιςτία είναι υψθλι, και ότι 

οι πλθροφορίεσ που προζρχονται από τισ αξιολογιςεισ είναι χριςιμεσ και 

διαγνωςτικζσ, τόςο για τουσ εκπαιδευτικοφσ, όςο και για τουσ μακθτζσ. 



σελίδα | 40  

 

 γενικζσ αρκετά ζτςι ϊςτε να μποροφν να αξιοποιθκοφν ςε πολλά είδθ 

μακθτικϊν εργαςιϊν με μζςα. 

 ευπροςάρμοςτεσ ςε τοπικζσ ςυνκικεσ και επίπεδα με τθν παροχι δυνατότθτασ 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να παραμερίηουν ςθμεία από τθ ρουμπρίκα, να δίνουν 

ζμφαςθ ςε άλλα ςθμεία ι ακόμα και να προςκζτουν νζα τμιματα. 

 προςβάςιμεσ, με εκπαίδευςθ, ςε εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και γονείσ, λόγω τθσ 

ακριβισ γλϊςςασ και οργάνωςθσ. 

 χριςιμεσ για αξιολόγθςθ, διδαςκαλία και αναφορά. 

 λειτουργικζσ και αποδεκτζσ. Για το λόγο αυτό πρζπει οι εκπαιδευτικοί και οι 

μακθτζσ να αποφαςίηουν από κοινοφ για τα κριτιρια και τα επίπεδα ποιότθτασ 

τθσ μακθτικισ εργαςίασ που πρόκειται να αξιολογθκεί. 

Οι ρουμπρίκεσ διαφζρουν από τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ, κακϊσ 

εξετάηουν τουσ μακθτζσ κατά τθ διεξαγωγι τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ 

(διαμορφωτικι αξιολόγθςθ), δείχνοντάσ τουσ ξεκάκαρα τον τρόπο βακμολόγθςθσ 

του ζργου τουσ (Miller, 2005). 

Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ρουμπρίκεσ ανικουν ςτο είδοσ τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ 

και μποροφν να αποτελζςουν εργαλεία αυτό-αξιολόγθςθσ, ετερο-αξιολόγθςθσ, 

ακόμα και αξιολόγθςθσ τθσ διδαςκαλίασ. Αποτελοφνται από τα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ, τα επίπεδα επίδοςθσ με τθν αντίςτοιχθ κλίμακα βακμολογίασ και τισ 

περιγραφζσ των επιπζδων επίδοςθσ. 

Μια ςθμαντικι προςφορά τθσ χριςθσ των ρουμπρικϊν είναι ότι απλοποιοφν τθ 

διαδικαςία βακμολόγθςθσ, αλλά και κακιςτοφν ςαφζσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τισ 

προςδοκίεσ των εκπαιδευτϊν τουσ, κακϊσ και τουσ ςτόχουσ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ. Αποτελεί ζναν οδθγό για τον εκπαιδευτικό και το μακθτι και 

διανζμεται, ςυνικωσ, πριν τθν ανάκεςθ ενόσ ζργου, ζτςι ϊςτε να μποροφν οι 

μακθτζσ να ςκεφτοφν τα κριτιρια με βάςθ τα οποία κα κρικοφν. Σε προχωρθμζνο 

ςτάδιο οι ρουμπρίκεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και από τουσ ίδιουσ τουσ 

εκπαιδευόμενουσ, εφόςον εξαςκθκοφν ςτθ χριςθ τουσ, ωσ μζςο αυτό-αξιολόγθςθσ 

(Καρτςιϊτθσ et al. 2007). 

Θ ρουμπρίκα αποτελεί εργαλείο αξιολόγθςθσ που ενκαρρφνει τθ μάκθςθ των 

μακθτϊν, ενϊ ταυτόχρονα βοθκά τουσ εκπαιδευτικοφσ να αξιολογιςουν πιο 

αποτελεςματικά τθν πρόοδο των μακθτϊν τουσ. Χαρακτθρίηεται ωσ ποιοτικό 

εργαλείο και βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνα μακθςιακά κριτιρια. Επιπλζον, θ 

ρουμπρίκα ανικει ςτον τφπο τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, κακϊσ αποτελεί 

μζροσ ολόκλθρθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ (Αλεβυηάκθ, 2008). 
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2.4.3.1 Δομι, τφποι και δθμιουργία ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ 

Μια ρουμπρίκα καταςκευάηεται ςυνικωσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα υπόδειγμα 

πλζγματοσ: τα κριτιρια αξιολόγθςθσ ι οι μακθςιακοί ςτόχοι καταγράφονται ςτθν 

αριςτερι ςτιλθ και τα επίπεδα επίδοςθσ ταξινομοφνται κατά μικοσ τθσ κορυφισ 

του πλζγματοσ (Callison, 2000). Επιλζγονται τρία με πζντε επίπεδα επίδοςθσ και 

υπάρχουν πλθκϊρα τρόποι να περιγραφοφν αυτά τα επίπεδα: τρία επίπεδα 

απόδοςθσ μπορεί να ταξινομθκοφν ωσ «Άριςτα, Λκανοποιθτικά, Απογοθτευτικά» ι 

«Δυνατό, Αναπτυςςόμενο, Ρεριοριςμζνο». Ρζντε επίπεδα επίδοςθσ μπορεί να είναι 

αρικμθμζνα από το 1 μζχρι το 5 ι να αντιςτοιχοφν ςε κλίμακα γραμμάτων από το 

“A” μζχρι το “F”, ι ακόμα μπορεί να ζχουν τίτλο «υπερβαίνει τα κριτιρια, πάνω από 

τα κριτιρια, ςτα κριτιρια, ικανοποιεί κάποια κριτιρια, κάτω από τα κριτιρια». Οι 

ρουμπρίκεσ πρζπει να δθμιουργοφνται πριν από τον διδακτικό ςχεδιαςμό (Popham, 

2005), και πρζπει να βαςίηονται ςτουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ που κάκε διδακτικι 

ενότθτα ςκοπεφει να επιτφχει. Αυτό βοθκάει να ενδυναμωκεί θ ςαφινεια, θ 

εςτίαςθ και οι ςκοποί, τόςο των ρουμπρικϊν όςο και των μακθςιακϊν ςτόχων 

(Miller, 2005). 

Ο πίνακασ που ακολουκεί (πίνακασ 2) αποτυπϊνει ζνα παράδειγμα πίνακα 

ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ επίδοςθσ (Petropoulou, Retalis, 2009). 

 
Ρίνακασ 2. Ραραδειγματικόσ Ρίνακασ ουμπρίκασ Αξιολόγθςθσ Επίδοςθσ 

 

Δομικά ςτοιχεία τθσ ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ 

Αναλυτικά, μια ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ αποτελείται κυρίωσ από τα εξισ δομικά 

ςτοιχεία (Petropoulou, Retalis, 2009): 

 Μακθςιακά κριτιρια αξιολόγθςθσ επίδοςθσ (criteria): οι προδιαγραφζσ που 

πρζπει να ζχει ζνα ζργο, προκειμζνου να κρικεί ςωςτό, κατάλλθλο και πλιρεσ 

(Κουλουμπαρίτςθ & Ματςαγγοφρασ 2004). 
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 Επίπεδα επίδοςθσ ι διαβακμίςεισ τθσ ποιότθτασ του μακθςιακοφ ζργου 

(standards): το επίπεδο ποιότθτασ του ζργου. Αρχίηει από τθν άριςτθ και 

καταλιγει ςτθ χαμθλι ποιότθτα. Ενδείκνυται θ χριςθ τριϊν ι πζντε επιπζδων 

επίδοςθσ. 

 Κλίμακα βακμολογίασ (numeric scale) ςφμφωνα με τα επίπεδα επίδοςθσ: οι 

υψθλζσ βακμολογίεσ αντιςτοιχοφν ςτισ καλφτερεσ επιδόςεισ. 

 Περιγραφζσ των επιπζδων επίδοςθσ ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ: Σε κάκε ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ περιγράφονται τα 

χαρακτθριςτικά που πρζπει να ζχουν οι απαντιςεισ των μακθτϊν, ςφμφωνα 

με το επίπεδο ςτο οποίο ανικουν. 

 

Τφποι ρουμπρίκων αξιολόγθςθσ 

Υπάρχουν διάφοροι τφποι ρουμπρίκων αξιολόγθςθσ, ανάλογα με το ςκοπό τον 

οποίο αυτοί καλοφνται να εκπλθρϊςουν. Στθ διεκνι βιβλιογραφία ςυναντιόνται οι 

εξισ τφποι ρουμπρίκων (Αλεβυηάκθ 2008): 

1. oι Ολιςτικζσ (Holistics), οι Αναλυτικζσ (Analytics) και οι Υβριδικζσ (Hybrid), 

2. οι Γενικζσ (General), οι Συγκεκριμζνεσ (Task Specific) και ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν, 

3. οι Κατθγορθματικζσ (Categorical), οι Ρρόςκετεσ (Additive) και τζλοσ, 

4. οι Ροιοτικζσ (Qualitative), οι Ροςοτικζσ (Quantitative)και οι Ενιαίεσ (Integrated). 

Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ διακρίςεισ είναι αυτζσ μεταξφ των Ολιςτικϊν (Holistics) και των 

Αναλυτικϊν (Analytics), των Γενικϊν (General) και των Συγκεκριμζνων (Task 

Specific), οι οποίεσ αναλφονται και περαιτζρω ςτθ ςυνζχεια. 

Μια ολιςτικι ρουμπρίκα αξιολογεί τθ γενικι ποιότθτα μιασ εργαςίασ, 

δραςτθριότθτασ ι επίδοςθσ, ςφμφωνα με μια παράμετρο. Ρεριζχει μόνο μια γενικι 

περιγραφι τθσ ςυνολικισ επίδοςθσ του μακθτι και για το λόγο αυτό 

χρθςιμοποιείται ςυχνά για τθν εξαγωγι μιασ ακροιςτικισ-τελικισ αξιολόγθςθσ 

(summative evaluation). Σε αντίκεςθ, μια αναλυτικι ρουμπρίκα αποτελείται από 

δφο ι περιςςότερα ξεχωριςτά κριτιρια, τα οποία κα αξιολογθκοφν διαφορετικά 

μεταξφ τουσ. Αυτοφ του τφπου θ ρουμπρίκα εφαρμόηεται ςυνικωσ ςε περιπτϊςεισ 

διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ (formative evaluation). 

Γενικά, οι ολιςτικζσ ρουμπρίκεσ είναι περιςςότερο αποτελεςματικζσ ςτθ χριςθ και 

δεν απαιτοφν πολφ κόπο και χρόνο για τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι τουσ, αλλά 

οι αναλυτικζσ παρζχουν καλφτερθ ανατροφοδότθςθ ςτουσ μακθτζσ και ςτον 

εκπαιδευτικό και εξάγουν περιςςότερο ζγκυρα αποτελζςματα. 

Μια γενικι ρουμπρίκα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν αξιολόγθςθ μιασ αρκετά 

ευρείασ (γενικισ) επίδοςθσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ ικανότθτασ ςυνεργαςίασ, 
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παρουςίαςθσ ι επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ, με αποτζλεςμα να μπορεί να 

εφαρμοςτεί ςε πολλζσ διαφορετικζσ μακθςιακζσ καταςτάςεισ αξιολόγθςθσ. Το 

γεγονόσ αυτό κακιςτά τισ ρουμπρίκεσ αυτοφ του τφπου πιο χριςιμεσ και πρακτικζσ, 

κακϊσ χαρακτθρίηονται από ευελιξία, διαλειτουργικότθτα και προςαρμοςτικότθτα. 

Αυτζσ οι επαναχρθςιμοποιιςιμεσ ρουμπρίκεσ μειϊνουν τθν ανάγκθ προετοιμαςίασ 

μιασ νζασ ρουμπρίκασ και εξοικονομοφν πολφτιμο χρόνο τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ. Μερικζσ φορζσ, όμωσ, χρειάηεται να αξιολογθκεί μια ςυγκεκριμζνθ και 

κακοριςμζνθ εργαςία, δραςτθριότθτα ι επίδοςθ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ 

αξιολόγθςθσ εξειδικευμζνων γνϊςεων που ςχετίηονται, για παράδειγμα, με ζνα 

ιςτορικό γεγονόσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ χρθςιμοποιείται ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ 

ρουμπρίκασ. 

 

Βιματα Δθμιουργίασ ρουμπρίκασ 

Από τθ ςτιγμι που ο εκπαιδευτικόσ κατανοεί τον οριςμό τθσ ρουμπρίκασ, γνωρίηει 

πωσ μοιάηει μια ρουμπρίκα, κατανοεί τουσ τφπουσ των ρουμπρίκων από τουσ 

οποίουσ μπορεί να διαλζξει και κατανοεί τα κρίςιμα ςτοιχεία μιασ ρουμπρίκασ, πϊσ 

μπορεί να ξεκινιςει τθ δθμιουργία μιασ ρουμπρίκασ; Ππωσ για πολλά πράγματα 

υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προςζγγιςθσ, ζτςι και για τθ δθμιουργία μιασ 

ρουμπρίκασ ζχουν προτακεί διάφοροι τρόποι (Miller, 2005). 

H Stefl-Mabry (2004) ζχει τθ μεγαλφτερθ ςε βάκοσ λίςτα, προτείνοντασ μια 

διαδικαςία ζντεκα βθμάτων για τθ δθμιουργία μιασ ρουμπρίκασ: 

1. Ρροκαταρκτικι ςυηιτθςθ για τισ διαςτάςεισ τθσ επίδοςθσ ι του προϊόντοσ που 

κα αξιολογθκεί. 

2. Εξζταςθ τθσ εργαςίασ των μακθτϊν, ζτςι ϊςτε να μθν παραβλεφκοφν 

ςθμαντικζσ διαςτάςεισ. 

3. Ξεκακάριςμα και παγίωςθ τθσ λίςτασ των διαςτάςεων. 

4. Οριςμόσ, γραπτϊσ, κάκε διάςταςθσ. 

5. Ανάπτυξθ κλίμακασ για τθν περιγραφι του εφρουσ τθσ επίδοςθσ ι του 

προϊόντοσ για κάκε διάςταςθ. 

6. Αυςτθρι αξιολόγθςθ τθσ ρουμπρίκασ. 

7. Ζλεγχοσ ότι τα κριτιρια είναι ςφμφωνα με τα ςτάνταρ και/θ τουσ μακθςιακοφσ 

ςτόχουσ. 

8. Επιβεβαίωςθ ότι όλεσ οι κατθγορίεσ είναι καλά οριςμζνεσ. 

9. Ζλεγχοσ ότι υπάρχει ελεφκερο πεδίο για τθν καταγραφι του «ςκορ» ςε κάκε 

επίπεδο διαβάκμιςθσ. 

10. Ριλοτικό τεςτ τθσ ρουμπρίκασ ςε πραγματικά δείγματα δουλειάσ των μακθτϊν. 

11. Τεςτ τθσ ρουμπρίκασ από ζνα ςυνάδελφο με τουσ δικοφσ του μακθτζσ. 
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Θ Phillip (2002) αναγνωρίηει ότι θ δθμιουργία μιασ ρουμπρίκασ εξαρτάται από το 

προςωπικό ςτυλ του εκπαιδευτικοφ, τθ μορφι τθσ τάξθσ και τισ ανάγκεσ 

αξιολόγθςθσ. Ρροτείνει, λοιπόν, τθν ακόλουκθ μζκοδο ζξι βθμάτων για τθ 

δθμιουργία μιασ ρουμπρίκασ: 

1. Ρροςδιοριςμόσ του προςδοκϊμενου αποτελζςματοσ. 

2. Ρροςδιοριςμόσ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν, θ οποία κα αποδεικνφει τθν 

επίτευξθ του αποτελζςματοσ. 

3. Κακοριςμόσ των κριτθρίων που κα χρθςιμοποιθκοφν για αξιολόγθςθ. 

4. Απόφαςθ για τον τφπο τθσ ρουμπρίκασ που κα χρθςιμοποιθκεί. 

5. Κακοριςμόσ των ςτοιχείων και του «βάρουσ» τουσ. 

6. Διλωςθ ςτοιχείων, όπωσ οι διαβακμίςεισ τθσ επίδοςθσ. 

Ο Popham (2005) προχωράει ζνα βιμα πιο βακιά, ςυνιςτϊντασ πζντε κανόνεσ για 

τισ ρουμπρίκεσ: 

1. Επιβεβαίωςθ ότι θ ικανότθτα που κα αξιολογθκεί είναι ςθμαντικι. 

2. Επιβεβαίωςθ ότι όλα τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ ρουμπρίκασ μποροφν να 

απευκυνκοφν διδακτικά. 

3. Χρθςιμοποίθςθ όςο το δυνατϊν λιγότερων κριτθρίων. 

4. Ραροχι ςυνοπτικισ ετικζτασ για κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ. 

5. Ταίριαςμα του μικουσ τθσ ρουμπρίκασ ςτθν ανοχι για λεπτομζρεια του 

εκάςτοτε εκπαιδευτικοφ. 

Οι παραπάνω κανόνεσ παρουςιάηονται πιο παραςτατικά ςτθν εικόνα που 

ακολουκεί (εικόνα 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



σελίδα | 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Κανόνεσ του Popham για τισ ρουμπρίκεσ 

Κακϊσ αποκτά εμπειρία, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει από αυτζσ τισ τρεισ 

λίςτεσ για να δθμιουργιςει τον δικό του οδθγό για τθ δθμιουργία ρουμπρίκασ. 

 

2.4.3.2 Ρλεονεκτιματα χριςθσ ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ 

Ρολλοί ειδικοί πιςτεφουν ότι οι ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ βελτιϊνουν 

το τελικό «προϊόν» των μακθτϊν και κατά ςυνζπεια αυξάνουν τθ μάκθςθ. Κακϊσ οι 

ρουμπρίκεσ ειςχωροφν ολοζνα και περιςςότερο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, 

τόςο από τουσ εκπαιδευτικοφσ, ωσ εργαλείο αξιολόγθςθσ, όςο και από τουσ 

μακθτζσ, ωσ εργαλείο αυτό-αξιολόγθςθσ (του δικοφ τουσ ζργου), αλλά και ετερο-

αξιολόγθςθσ (του ζργου των ςυμμακθτϊν τουσ), μεταςχθματίηονται ςε ζνα ιςχυρό 

μακθςιακό και διδακτικό εργαλείο. Κάποια από τα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ 

ρουμπρίκων αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ μακθτϊν είναι: 

 Βελτιϊνουν τθν απόδοςθ του μακθτι δείχνοντάσ του ξεκάκαρα πωσ κα 

αξιολογθκεί θ δουλειά του και τι ακριβϊσ του ηθτείται. 

 Βοθκοφν τουσ μακθτζσ να γίνουν καλφτεροι κριτζσ τθσ δικισ τουσ δουλειάσ. 

 Κάνουν τθν αξιολόγθςθ πιο αντικειμενικι και ςτακερι. 

 “Εξαναγκάηουν” τον εκπαιδευτικό να προςδιορίςει με ςαφινεια τα κριτιριά 

του χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνουσ όρουσ. 

 Μειϊνουν το χρόνο που ςπαταλοφν οι εκπαιδευτικοί ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 

δουλειάσ των μακθτϊν. 

ΚΑΝΟΝΓ 

ημο Popham 

Επιβεβαίωςθ ότι θ 
ικανότθτα που κα 
αξιολογθκεί είναι 
ςθμαντικι Επιβεβαίωςθ ότι όλα τα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ 
τθσ ρουμπρίκασ 
μποροφν να 
απευκυνκοφν διδακτικά 

Χρθςιμοποίθςθ όςο 
το δυνατϊν 
λιγότερων κριτθρίων 

Ταίριαςμα του μικουσ 
τθσ ρουμπρίκασ ςτθν 
ανοχι για λεπτομζρεια 
του εκάςτοτε 
εκπαιδευτικοφ 

Ραροχι ςυνοπτικισ 
ετικζτασ για κάκε 
κριτιριο αξιολόγθςθσ 
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 Ρροάγουν τθν αντίλθψθ του μακθτι ςχετικά με τα κριτιρια που μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει ςτθν αξιολόγθςθ των ςυμμακθτϊν του. 

 Ρροςφζρουν χριςιμθ ανατροφοδότθςθ ςτον εκπαιδευτικό όςο αφορά τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ του. 

 Εφοδιάηουν τουσ μακθτζσ με πιο ουςιαςτικι ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τα 

δυνατά και τα αδφναμα ςθμεία τουσ. 

 “Εξυπθρετοφν” ετερογενείσ τάξεισ προςφζροντασ εφροσ επιπζδων ποιότθτασ. 

 Είναι εφκολο να χρθςιμοποιθκοφν και να εξθγθκοφν. 

 Ρροωκοφν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων. 

 Ρροωκοφν τθν ανάπτυξθ τθσ κατανόθςθσ. 

Συνοπτικά διαπιςτϊνουμε ότι, οι ρουμπρίκεσ ενιςχφουν τθ διδαςκαλία, παρζχοντασ 

ςυγχρόνωσ ςτουσ μακθτζσ τθν απαραίτθτθ ανατροφοδότθςθ για να βελτιϊςουν τθ 

μάκθςι τουσ και να αναπτυχκοφν (Rose, 1999). 
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3. Εργαλεία υποςτιριξθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

 

3.1 Γενικά 

Ππωσ είδαμε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο θ ςυνεργατικι μάκθςθ είναι ουςιαςτικά 

μια κοινωνικο-πολιτιςμικι προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ, όπου ζνα άτομο, όταν 

ςυμμετζχει ςε ζνα κοινωνικό ςφςτθμα, θ κουλτοφρα αυτοφ του ςυςτιματοσ και τα 

εργαλεία επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφνται διαμορφϊνουν τθ γνωςτικότθτά του 

και ςυνιςτοφν πθγι τθσ μάκθςθσ και εξζλιξισ του (Dillenbourg, 1999). Σε ζνα τζτοιο 

ςφςτθμα θ απόδοςθ του ατόμου βελτιϊνεται μζςα από τθν κακοδιγθςθ και τθν 

παροχι ενόσ πλαιςίου ςτθρίγματοσ (scaffolding), τθν από κοινοφ λιψθ αποφάςεων 

(Gauvain and Rogoff, 1989), τθ διυποκειμενικότθτα (Forman, 1992) και τθν 

παρουςία ςυνεκπαιδευόμενων (peers) που παρακινοφν τθ μάκθςθ (Joiner et al., 

1995). Ζτςι, το άτομο με τθ βοικεια του πλαιςίου ςτιριξθσ που του παρζχει το 

κοινωνικό περιβάλλον καταφζρνει και ξεπερνά τθ ηϊνθ δράςθσ του και διαδικαςίεσ 

εςωτερίκευςθσ ειςζρχεται ςτθ ηϊνθ εγγφτερθσ ανάπτυξθσ (Vygotsky). 

Τα ςυςτιματα που υποςτθρίηουν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ ςτθρίηονται ςτθν 

παραπάνω κεωρία, κακϊσ αναφζρονται ςτο εργαλειακό εκείνο υλικό που κα 

ςτθρίξει τθ μεςολάβθςθ του κοινωνικοφ πλαιςίου για να περάςει το άτομο από τθ 

ηϊνθ δράςθσ του ςτθ ηϊνθ τθσ εγγφτερθσ ανάπτυξθσ (Κόμθσ, 2004). Τα ςυςτιματα 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ υποςτθρίηουν και διευκολφνουν ομαδικζσ δυναμικζσ και 

διαδικαςίεσ τζτοιεσ, που δε μποροφν να επιτευχκοφν πρόςωπο με πρόςωπο (κατά 

τθ διάρκεια δια ηϊςθσ ςυνεργαςίασ). Οι εκπαιδευόμενοι ςυνεργαηόμενοι μζςω του 

υπολογιςτι, ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ και ιδζεσ, ζχουν πρόςβαςθ ςε διάφορα 

ζγγραφα και αρχεία, πθγζσ πλθροφοριϊν κι ζτςι ομαδικά μποροφν να λφςουν ζνα 

πρόβλθμα (άπτθσ και άπτθ, 1999). Δθμιουργείται με αυτόν τον τρόπο ζνα πεδίο 

διαμοιραςμζνθσ γνϊςθσ (Hurme and Jarvela, 2005) από το οποίο προκαλείται 

εμφάνιςθ ανϊτερων νοθτικϊν δεξιοτιτων (όπωσ οι μεταγνωςτικζσ), όχι ωσ 

ανάπτυξθ ςε ατομικό επίπεδο, αλλά ωσ ουςιαςτικό ςτοιχείο αυτισ τθσ 

διαμοιραςμζνθσ γνϊςθσ (Goos, Galbraith and Renshaw, 2002). 

Πςον αφορά ςτισ κοινωνικζσ διαδικαςίεσ, ζχει βρεκεί ότι οι ςυνεργαηόμενοι μζςω 

ενόσ ςυςτιματοσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ, 

αυξάνουν τθ γνϊςθ τουσ για το πρόβλθμα (Brown and Palinscar, 1989). Ακόμα και οι 

αντιφάςεισ, οι ανακολουκίεσ, οι περιοριςμοί των ερμθνειϊν που χαρακτθρίηουν τον 

εκπαιδευόμενο, οδθγοφνται ςε μια εισ βάκοσ κατανόθςθ μζςα από τθν οργάνωςθ 

και αναδιοργάνωςθ τθσ γνϊςθσ του, κακϊσ ο εκπαιδευόμενοσ τθν εκφράηει και τθν 

επεξθγεί ςτουσ ςυνεκπαιδευόμενοφσ του. Μζςα από τθν ζκφραςθ τθσ ςκζψθσ του 
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και τθν εφαρμογι των δεξιοτιτων του, ο εκπαιδευόμενοσ οδθγείται ςε μια 

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ γνωςτικισ του κατάςταςθσ και των μθχανιςμϊν που 

οικοδομοφν τθ γνϊςθ (Steeples and Mayers, 1998). Αλλά ακόμα και θ 

παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των άλλων ςυμμετεχόντων μζςα ςε τζτοια 

περιβάλλοντα μπορεί να αυξιςει τθν αποτελεςματικότθτα (Silver, 1996) και τθν 

εμπιςτοςφνθ του εκπαιδευόμενου ςτισ δικζσ του ικανότθτεσ για επιτυχία (Schunk, 

1991; Bandura, 1997). Επιπλζον, θ λειτουργία των άλλων αποτελεί ςθμείο 

αναφοράσ για τθν αυτό-αξιολόγθςθ του εκπαιδευομζνου, ϊςτε να κζτει εγγφτερουσ 

ι ακριβζςτερουσ ςτόχουσ (Jarvela et al., 2004). 

Τα υπολογιςτικά ςυςτιματα που υποςτθρίηουν τθν ομαδικι εργαςία και τθ 

ςυνεργαςία μεταξφ ανκρϊπων ονομάηονται Συςτιματα Υποςτιριξθσ Συνεργατικισ 

Εργαςίασ με Υπολογιςτι (Computer Supported Cooperative Work, CSCW). Τα 

ςυςτιματα αυτά παρζχουν εργαλεία για τθν επικοινωνία και τθν ανταλλαγι ιδεϊν, 

εργαλεία πρόςβαςθσ ςε αρχεία κάκε τφπου πλθροφορίασ, ςυμβουλευτικι κατά τθ 

διάρκεια δραςτθριοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων, εργαλεία γραπτισ και οπτικισ 

επικοινωνίασ, κακϊσ και εργαλεία για τθν από κοινοφ χριςθ χϊρων εργαςίασ και 

υλοποίθςθσ δραςτθριοτιτων. Στο πλαίςιο αυτό γίνεται χριςθ πολλαπλϊν μορφϊν 

αναπαράςταςθσ και πολλϊν διαφλων επικοινωνίασ, ϊςτε να παρζχονται ευκαιρίεσ 

για αλλθλεπίδραςθ και να επιτυγχάνεται θ επικοινωνία, θ ςυνεννόθςθ και θ 

αποδοτικι ςυνεργαςία. 

Τα υπολογιςτικά ςυςτιματα που αναπτφχκθκαν ςυγκεκριμζνα για τθν υποςτιριξθ 

τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ, είναι γνωςτά ωσ Συςτιματα Υποςτιριξθσ Συνεργατικισ 

Μάκθςθσ με Υπολογιςτι (Computer Supported Collaborative Learning, CSCL) 

(Dimitrakopoulou & Petrou, 2003). Θ ςυνεργατικι μάκθςθ με τθν υποςτιριξθ 

υπολογιςτι βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι οι ΤΡΕ είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξουν και να 

διευκολφνουν ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ και δυναμικζσ, τζτοιεσ που δεν μποροφν να 

επιτευχκοφν ςτισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ πρόςωπο-με-πρόςωπο, χωρίσ όμωσ 

αυτό να ςυνεπάγεται τθν αντικατάςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ (Κόμθσ, 

Αβοφρθσ, Κατςάνοσ, 2008). 

 

3.2 Συςτιματα που Υποςτθρίηουν τθ Συνεργαςία 

Μζχρι ςιμερα ζχουν αναπτυχκεί πολλά υπολογιςτικά ςυςτιματα με ςκοπό να 

υποςτθρίξουν τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία. Επίκεντρο τθσ ζρευνασ των 

ςυςτθμάτων αυτϊν αποτελεί θ ςχεδίαςθ, με βάςθ ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, και 

θ υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων ςτα οποία οι εκπαιδευόμενοι 

μακαίνουν ςυνεργαηόμενοι. Οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνοντασ τθν εκπόνθςθ 
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ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο μιασ ομάδασ, μακαίνουν να αςκοφν και 

να δζχονται κριτικι, κακϊσ και να ςχεδιάηουν, να παρακολουκοφν και να εκτιμοφν 

τθν αξία των ατομικϊν και κοινϊν δραςτθριοτιτων τουσ (Walberg and Paik, 2000). 

Τα ςυςτιματα αυτά υποςτθρίηουν και διευκολφνουν τθν ομαδικι εργαςία, χωρίσ να 

ζχουν ωσ ςτόχο τθν αντικατάςταςθ τθσ «πρόςωπο-με-πρόςωπο» επικοινωνίασ 

(Kollias and Vosniadou, 2002).  

Τα περιβάλλοντα ςυνεργατικισ μάκθςθσ προςφζρουν διευκόλυνςθ/υποςτιριξθ τθσ 

επικοινωνίασ κακϊσ και παροχι ςυγκεκριμζνου χϊρου εργαςίασ. Συγκεκριμζνα, τα 

ςυνεργατικά περιβάλλοντα διαμορφϊνουν ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ με ςτόχο τθν 

ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ, τθν ανάπτυξθ του τρόπου 

ςκζψθσ τουσ, τθν αιτιολόγθςθ των ενεργειϊν/προτάςεων τουσ, τθν από κοινοφ 

οικοδόμθςθ εννοιϊν κλπ. (Ραπανικολάου, Γρθγοριάδου, Γοφλθ, 2005) 

Ανάλογα με τα εργαλεία που παρζχονται για τθν υποςτιριξθ τθσ επικοινωνίασ, τα 

ςυςτιματα ςυνεργατικισ μάκθςθσ  μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν με πολλοφσ και 

διαφορετικοφσ τρόπουσ. Κακϊσ ο τρόποσ επικοινωνίασ μεταξφ των 

ςυνεργαηόμενων, ςε ζνα τζτοιο ςφςτθμα, είναι ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά 

του (Λαηακίδου, 2008), ζνασ τρόποσ κατθγοριοποίθςισ τουσ είναι  θ προφορικι και 

θ γραπτι επικοινωνία. Ρολλζσ φορζσ ακολουκείται θ μικτι προςζγγιςθ, όπου θ 

προφορικι επικοινωνία χρθςιμοποιείται ςε οριςμζνεσ μόνο φάςεισ τθσ 

ςυνεργατικισ διαδικαςίασ, π.χ. ο αρχικόσ καταιγιςμόσ ιδεϊν, ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ 

φάςεισ χρθςιμοποιείται θ γραπτι επικοινωνία.  

Υπάρχει επιπλζον τρόποσ κατθγοριοποίθςθσ των ςυνεργατικϊν ςυςτθμάτων βάςει 

του χρόνου και του τόπου, όπου θ ςυνεργατικι αλλθλεπίδραςθ λαμβάνει χϊρα. Θ 

διάςταςθ του χϊρου (γεωγραφικι) χωρίηει τα ςυςτιματα ςε τοπικά (ςτθν ίδια 

κζςθ) και ςε από-απόςταςθ ςυςτιματα (διαφορετικόσ χϊροσ). Με κριτιριο το 

χρόνο τα ςυςτιματα χωρίηονται ςε ςφγχρονα και ςε αςφγχρονα. Τα ςυςτιματα 

αςφγχρονθσ ςυνεργατικισ αλλθλεπίδραςθσ επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να 

επικοινωνοφν και να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι, 

χωρίσ να απαιτείται θ ταυτόχρονθ ςφνδεςι τουσ ςτο διαδίκτυο. Σε αντίκεςθ τα 

ςφγχρονα ςυςτιματα επιτρζπουν τθν ςε πραγματικό χρόνο επικοινωνία των 

χρθςτϊν που ενδεχομζνωσ βρίςκονται ςε διαφορετικό χϊρο. Γι’ αυτό το λόγο οι 

χριςτεσ απαιτείται να είναι ταυτόχρονα ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδίκτυο, ζτςι ϊςτε να 

επικοινωνοφν και να μοιράηονται δεδομζνα και πλθροφορίεσ τθν ίδια χρονικι 

ςτιγμι. Τα ςυςτιματα τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ζχουν γνωρίςει τθ μεγαλφτερθ μζχρι 

ςιμερα διάδοςθ, αφοφ προθγοφνται χρονολογικά των ςυςτθμάτων ςφγχρονθσ 

ςυνεργατικισ αλλθλεπίδραςθσ και προςφζρουν ςτουσ χριςτεσ τουσ μεγαλφτερθ 

ευελιξία ςτθ διαχείριςθ του διακζςιμου χρόνου τουσ. Αντίκετα, τα ςυςτιματα 
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ςφγχρονθσ ςυνεργατικισ αλλθλεπίδραςθσ προςφζρουν ςτουσ χριςτεσ τουσ νζεσ και 

ιδιαίτερα ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ, εκμθδενίηοντασ πρακτικά τισ αποςτάςεισ και τισ 

χωρικζσ δυςχζρειεσ ςτθν ανκρϊπινθ επικοινωνία και ςυνεργαςία. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνα από τα πιο γνωςτά ςυςτιματα παροχισ 

ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ επικοινωνίασ που υποςτθρίηουν τθ ςυνεργαςία των 

χρθςτϊν. 

A. Σφγχρονθ ςυνεργαςία: 

o Γραπτι υνομιλία Πραγματικοφ χρόνου (Msn, IRC, Skype, Chat) 

Θ υπθρεςία τθσ γραπτισ ςυνομιλίασ πραγματικοφ χρόνου ι chat παρζχει τθ 

δυνατότθτα ανταλλαγισ μθνυμάτων κειμζνου ςε πραγματικό χρόνο με ζνα ι 

περιςςότερα άτομα τα οποία βρίςκονται ςε απομακρυςμζνα ςθμεία του 

διαδικτφου. Οποιοςδιποτε χριςτθσ ςυνδεδεμζνοσ ςτο διαδίκτυο μπορεί να πάρει 

μζροσ ςτθ ςυηιτθςθ απλά δθλϊνοντασ ζνα όνομα ι ψευδϊνυμο. 

o υςτιματα τθλεδιάςκεψθσ πραγματικοφ χρόνου (Teleconferencing) 

Τα ςυςτιματα αυτά προςφζρουν μια υπθρεςία ςφγχρονθσ επικοινωνίασ, μζςω τθσ 

οποίασ πολλά άτομα από διαφορετικά μζρθ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε 

ταυτόχρονθ «διάςκεψθ» χρθςιμοποιϊντασ κείμενο, ιχο και βίντεο. 

o Multi-User Dimension (MOOs) και Mud Object Oriented (MUDs) 

Τα ςυςτιματα MOOs και MUDs αποτελοφν προγράμματα λογιςμικοφ που 

επιτρζπουν ςε πολλαπλοφσ χριςτεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςε μια κοινι βάςθ 

δεδομζνων ταυτόχρονα, και να αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ ςε ζνα εικονικό 

περιβάλλον. Τα περιβάλλοντα αυτά, ςυνικωσ, χρθςιμοποιοφν μια μεταφορά 

χϊρου (spatial metaphor), που δεν είναι άμεςα ορατι, αλλά προςβάςιμθ από τθ 

βάςθ δεδομζνων με τθ μορφι περιγραφισ κειμζνου, για παράδειγμα, οι χϊροι 

μπορεί να περιλαμβάνουν δωμάτια, ειςόδουσ, εξόδουσ, κ.α. Για κάκε χριςτθ 

υπάρχει ζνασ εικονικόσ χαρακτιρασ (με τθ μορφι κειμζνου). Το γεγονόσ ότι είναι 

βαςιςμζνα ςε κείμενο, υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ μιασ διάςταςθσ narrative για τθ 

ςυνεργαςία με πολφ καλι γραφικι αναπαράςταςθ (Καμμάσ, 2007). 

o Εικονικά τριςδιάςτατα ι διςδιάςτατα περιβάλλοντα γραπτισ ομιλίασ (Text-

based chat in avatar world) 

Τα περιβάλλοντα αυτοφ το τφπου περιλαμβάνουν ςυνομιλία βαςιςμζνθ ςε κείμενο 

(text-based chat) με μια γραφικι αναπαράςταςθ των χρθςτϊν και του 

περιβάλλοντοσ. Συνικωσ, υπάρχουν εικονικά κτίρια και αντικείμενα, χαρακτιρεσ 

για κάκε χριςτθ, κακϊσ και οι ςχζςεισ μεταξφ τουσ. Με τον τρόπο αυτόν, 

δθμιουργείται μια αίςκθςθ φυςικοφ χϊρου και αλλθλεπιδράςεων: οι χαρακτιρεσ 
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κινοφνται μζςα ςτο περιβάλλον, κινοφν αντικείμενα, δθμιουργοφν νζα, κλπ. 

Ραράδειγμα ενόσ εικονικοφ τριςδιάςτατου ςυνεργατικοφ περιβάλλοντοσ, αποτελεί 

το Active Worlds. 

Β. Αςφγχρονθ ςυνεργαςία: 

o Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) 

Θ ανταλλαγι ψθφιακϊν μθνυμάτων αποτελεί τθν πιο δθμοφιλι υπθρεςία του 

διαδικτφου. Ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ μοιάηει με αυτόν του κλαςικοφ 

ταχυδρομείου. Κάκε χριςτθσ χαρακτθρίηεται από μια μοναδικι θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ, μζςω τθσ οποίασ μπορεί να ςτείλει και να λάβει μθνφματα. Κάκε 

μινυμα αποτελείται από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του αποςτολζα, το 

περιεχόμενο (μπορεί να είναι από ζνα απλό κείμενο, μζχρι ςυνδυαςμόσ όλων, 

ςχεδόν, των μορφϊν που μπορεί να ζχει μια πλθροφορία) και φυςικά, τθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ του παραλιπτθ. 

o Λίςτεσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (Mailing Lists) 

Οι λίςτεσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είναι θλεκτρονικζσ λίςτεσ ανακοινϊςεων, 

όπου κάποια κακοριςμζνθ ομάδα απομακρυςμζνων μεταξφ τουσ ατόμων 

ανταλλάςςουν μθνφματα ςχετικά με κάποιο κζμα το οποίο ζχουν κακορίςει οι 

ίδιοι, ορίηοντασ ζνα υπεφκυνο για τθν καλι λειτουργία τθσ λίςτασ. 

o Φόρουμ ςυηθτιςεων (Discussion forum) 

Τα Φόρουμ είναι περιοχζσ ςυηθτιςεων ςε ζναν ιςτότοπο, που περιζχουν κζματα 

ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. Οποιοςδιποτε μπορεί να ςυμμετζχει ςε αυτά μζςω 

γραπτοφ κειμζνου, είτε ςχολιάηοντασ κζματα, είτε κζτοντασ νζα κζματα προσ 

ςυηιτθςθ. 

o Ομάδεσ ςυηθτιςεων (Newsgroup) 

Μια ομάδα ςυηθτιςεων είναι μια διαδικτυακι κοινότθτα αφιερωμζνθ ςτθ 

ςυηιτθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου κζματοσ. Μπορεί να δθμιουργθκεί από ζναν απλό 

χριςτθ, ο οποίοσ μπορεί να ςτζλνει μθνφματα και να διαβάηει αυτά που ςτζλνουν 

οι άλλοι. 

o Χϊροι διαμοιραςμοφ εγγράφων (Document Sharing Spaces) 

Οι χϊροι διαμοιραςμοφ εγγράφων είναι περιβάλλοντα τα οποία προςφζρουν 

μεταξφ των άλλων, τθ δυνατότθτα για δθμιουργία φακζλων, δθμοςίευςθ αρχείων 

και κακοριςμό δικαιωμάτων πρόςβαςθσ. Γνωςτό παράδειγμα αποτελοφν τα Google 

Documents. 
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Ρολλά ςυςτιματα επικοινωνίασ δεν ανικουν μόνο ςε μια από τισ παραπάνω 

κατθγορίεσ, αλλά μποροφν να υποςτθρίξουν λειτουργίεσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ 

επικοινωνίασ, όπωσ για παράδειγμα το Msn, το Skype, οι Αςπροπίνακεσ 

(Whiteboards), ςτουσ οποίουσ οι χριςτεσ μποροφν να ςυνεργαςτοφν, ταυτόχρονα ι 

όχι, γράφοντασ κείμενο ι ςχεδιάηοντασ πάνω ς’ αυτόν με τθ βοικεια ενόσ μολυβιοφ 

ι άλλου εργαλείου ςχεδίαςθσ. 

Σφμφωνα με τουσ Κόμθ, Αβοφρθ και Κατςάνο (2007), υπάρχει ζνασ ευρφτεροσ και 

πιο γενικόσ τρόποσ για τθν παρουςίαςθ των ςυνεργατικϊν ςυςτθμάτων, βάςει τθσ 

κφριασ λειτουργίασ που υποςτθρίηουν: 

 Επικοινωνία με τθ μεςολάβθςθ υπολογιςτι. Είναι τα ςυςτιματα τα οποία 

υποςτθρίηουν τθν άμεςθ επικοινωνία των ςυμμετεχόντων, όπωσ θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, ςυςτιματα δομθμζνων μθνυμάτων, πίνακεσ ανακοινϊςεων, 

φόρουμ, εργαλεία ςφγχρονθσ ανταλλαγισ γραπτοφ κειμζνου, ςυςτιματα που 

υποςτθρίηουν τθν επικοινωνία μζςω βίντεο και ιχο και εικονικά περιβάλλοντα 

ςυνεργαςίασ. 

 Διαμοιραηόμενεσ εφαρμογζσ και εργαλεία. Σε αυτιν τθν κατθγορία ανικουν 

ςυςτιματα ςτα οποία αντικείμενο του διαμοιραςμοφ αποτελεί θ ίδια θ εργαςία 

των ςυμμετεχόντων και θ επιτυχισ ολοκλιρωςι τθσ με τθ βοικεια 

διαμοιραηόμενων εργαλείων. Τζτοια ςυςτιματα είναι τα διαμοιραηόμενα 

εργαλεία ςυγγραφισ εγγράφων π.χ. wikis, τα διαμοιραηόμενα θμερολόγια, οι 

διαμοιραηόμενοι υπολογιςτζσ και παρακυρικά ςυςτιματα, τα διαμοιραηόμενα 

αρχεία και κοινόχρθςτεσ βάςεισ δεδομζνων. 

 υςτιματα υποςτιριξθσ ςυςκζψεων και λιψθσ αποφάςεων. Τα ςυςτιματα αυτά 

είναι ουςιαςτικά ςχεδιαςμζνα για να υποςτθρίηουν τθν παραγωγι ιδεϊν και 

αποφάςεων. Είναι τα εργαλεία επιχειρθματολογίασ (argumentation tools) και οι 

χϊροι ςυςκζψεων (meeting rooms). 

 υςτιματα υποςτιριξθσ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Είναι, όπωσ και τα 

προθγοφμενα, ςυςτιματα που υποςτθρίηουν τθ ςυνεργαςία και τθν επικοινωνία, 

τα οποία όμωσ, αποςκοποφν ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν απόκτθςθ γνϊςθσ και ςτθν 

ανάπτυξθ νοθτικϊν και κοινωνικϊν ικανοτιτων. 

Διάφορεσ κατθγοριοποιιςεισ ςυνεργατικϊν περιβαλλόντων ζχουν προτακεί και ςτθ 

διεκνι βιβλιογραφία, οι πιο ςθμαντικζσ από τισ οποίεσ εςτιάηουν ςτο είδοσ των 

ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων που υποςτθρίηονται και ςτο ρόλο του ςυςτιματοσ 

ςτθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ ςυνεργατικισ δραςτθριότθτασ (Jerman et al., 2001). Για 

παράδειγμα, ανάλογα με το ρόλο που αναλαμβάνει το περιβάλλον ςτθ διάρκεια 
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εκπόνθςθσ τθσ ςυνεργατικισ δραςτθριότθτασ, τα περιβάλλοντα 

κατθγοριοποιοφνται ςε (Jerman et al., 2001): 

 περιβάλλοντα που «κακρεφτίηουν» τισ ενζργειεσ των ςυμμετεχόντων 

(mirroring systems), τα οποία ςυλλζγουν δεδομζνα παρατθρϊντασ και 

καταγράφοντασ τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των εκπαιδευομζνων και παρουςιάηουν 

τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ςτουσ εκπαιδευόμενουσ χωρίσ καμία περαιτζρω 

επεξεργαςία, 

 περιβάλλοντα που παρακολουκοφν τθν αλλθλεπίδραςθ των ςυμμετεχόντων 

(monitoring systems), τα οποία διακρίνονται α) ςτα περιβάλλοντα που ςυλλζγουν 

δεδομζνα που αφοροφν ςτθν αλλθλεπίδραςθ των μελϊν με τθ μορφι δεικτϊν 

(κυρίωσ ποςοτικοί) και τα παρουςιάηουν με τθ μορφι αυτι ςτουσ εκπαιδευομζνουσ 

προκειμζνου οι εκπαιδευόμενοι, εφόςον το κρίνουν απαραίτθτο, να αλλάξουν τθ 

ςυμπεριφορά τουσ, β) ςτα περιβάλλοντα που προςπακοφν να ερμθνεφςουν το 

περιεχόμενο/είδοσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μελϊν, ςυγκρίνοντασ τθν 

τρζχουςα κατάςταςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ με ζναν κακοριςμζνο μοντζλο ιδανικισ 

αλλθλεπίδραςθσ. Οι πλθροφορίεσ που προκφπτουν χρθςιμοποιοφνται είτε από ζναν 

εικονικό κακοδθγθτι είτε αναλφονται από τουσ ερευνθτζσ για τθν εξαγωγι 

χριςιμων μεταγνωςτικϊν ςυμπεραςμάτων, και 

 περιβάλλοντα που προςφζρουν ςυμβουλζσ (advising systems), τα οποία 

περιλαμβάνουν ζναν ι περιςςότερουσ εικονικοφσ κακοδθγθτζσ, ο ρόλοσ των 

οποίων είναι παρόμοιοσ με αυτόν του εκπαιδευτικοφ ςτθν τάξθ. Ο κακοδθγθτισ 

ζχει ωσ ςκοπό να διευκολφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθν κατεφκυνςθ μιασ 

ουςιαςτικισ και αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ. Οι παρεμβάςεισ του μπορεί να 

αφοροφν ςε κζματα ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ, όπωσ και ςτθν κατανομι ρόλων 

μεταξφ των μελϊν μιασ ομάδασ και ςτθν ιςότιμθ ςυμμετοχι όλων ι ςε κζματα 

ςχετικά με τθν εργαςία κάκε ομάδασ, όπωσ και ςτθν κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν 

του γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

Ρολλά από τα ςυςτιματα που αναφζρκθκαν μπορεί να προςφζρουν περιςςότερεσ 

από μια από τισ παραπάνω λειτουργίεσ, οι οποίεσ υποςτθρίηουν και προωκοφν τθ 

ςυνεργατικι αλλθλεπίδραςθ των ςυμμετεχόντων. Κακοριςτικό για τθν επίτευξθ των 

μακθςιακϊν ςτόχων είναι θ επιλογι του κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ τεχνολογικϊν 

εργαλείων από τον εκπαιδευτικό. 
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3.3  Ραραδείγματα εργαλείων υποςτιριξθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

3.3.1 Synergo 

Το Synergo (http:/hci.ece.upatras.gr/synergo) είναι ζνα πρωτότυπο κατανεμθμζνο 

υπολογιςτικό περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από διαςυνδεδεμζνα εργαλεία που 

υποςτθρίηουν ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ ςχεδίαςθσ. Ρροςφζρει ςφγχρονθ 

ςυνεργαςία με μοίραςμα ενόσ κοινόχρθςτου χϊρου εργαςίασ και ανταλλαγι 

μθνυμάτων κειμζνου (chat) μεταξφ των ατόμων που ςυνεργάηονται. Μια πρόςκετθ 

λειτουργία του περιβάλλοντοσ αφορά τθ δυνατότθτα εκ των υςτζρων 

αναπαραγωγισ τθσ ςυνεργαςίασ και ανάλυςισ τθσ από τον κακθγθτι για 

διαγνωςτικοφσ και ερευνθτικοφσ ςκοποφσ.  

Το περιβάλλον του Synergo ςτθρίηεται ςτθν αρχιτεκτονικι Abstract Collaborative 

Applications Building Framework (ACABF), θ οποία είχε αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του 

ζργου ModellingSpace (Dimitrakopoulou et al., 2004) και ζχει χρθςιμοποιθκεί για 

μια ςειρά από περιβάλλοντα ςφγχρονθσ ςυνεργαςίασ, όπωσ το ModellingSpace 

(Avouris et al., 2004), ModelsCreator (Komis et al., 2002) κ.α. (Βογιατηάκθ, 

Χριςτακοφδθσ, Μαργαρίτθσ, Αβοφρθσ, 2004). Επιπλζον, ενςωματϊνει εργαλεία 

ςυνεργατικισ ανάλυςθσ και οπτικοποίθςθσ και υποςτθρίηει πολλά διαφορετικά είδθ 

διαγραμμάτων παρζχοντασ και τισ αντίςτοιχεσ βιβλιοκικεσ για τθ δθμιουργία τουσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, τα είδθ των διαγραμμάτων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

ςτο Synergo είναι τα εξισ:  

o διαγράμματα ροισ (flowchart Diagrams), 

o διαγράμματα καταςτάςεων (State Transition Diagrams),  

o διαγράμματα οντοτιτων ςυςχετίςεων (Entity Relationship Diagrams),  

o εννοιολογικοί χάρτεσ (Concept Maps). 

Θ χριςθ διαμοιραςμζνου χϊρου εργαςίασ, θ ανάλυςθ τθσ ςυνεργαςίασ και θ 

ζλλειψθ πολυπλοκότθτασ φαίνεται ότι αποτελοφν ςθμαντικά πλεονεκτιματα του 

ςυγκεκριμζνου περιβάλλοντοσ (Βογιατηάκθ, Μαργαρίτθσ, Χριςτακοφδθσ, 2005). 

Επιπλζον, υποςτθρίηεται θ καταγραφι τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςτον εξυπθρετθτι, των 

διαδικαςιϊν ςυνεργαςίασ, δθλαδι, που λαμβάνουν χϊρα μζςω του εξυπθρετθτι. Θ 

εγγραφι αυτι κεωρείται ιδιαίτερα ςθμαντικι κακϊσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί όχι 

μόνο για τθν ανάκτθςθ δεδομζνων ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ επικοινωνίασ, αλλά 

και για τθν καταγραφι και μελλοντικι ανάλυςθ των ενεργειϊν που ζγιναν από τουσ 

χριςτεσ και του τρόπου αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςά τουσ ςτα πλαίςια τθσ 

ςυνεργαςίασ τουσ μζςα από το περιβάλλον του Synergo (Ξζνοσ, Αβοφρθσ, Κόμθσ, 

Σταυρινοφδθσ, Μαργαρίτθσ, 2004). 
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Εικόνα 6. Το περιβάλλον Synergo του client (χριςτθ) 

Στθν παραπάνω εικόνα (εικόνα 6) παρουςιάηεται το περιβάλλον ςτο οποίο 

δουλεφουν οι χριςτεσ του Synergo. Στο κεντρικό παράκυρο βρίςκεται ο 

κοινόχρθςτοσ χϊροσ εργαςίασ, όπου οι ςυνεργαηόμενοι μποροφν να 

δθμιουργιςουν κοινζσ διαγραμματικζσ αναπαραςτάςεισ. Στθν αριςτερι ςτιλθ 

βρίςκονται οι βιβλιοκικεσ με τα διακζςιμα αντικείμενα για τθν επιλεγμζνθ μορφι 

διαγράμματοσ. Στθ δεξιά πλευρά υπάρχει το εργαλείο ςυνομιλίασ, το οποίο 

χρθςιμοποιείται για ςφγχρονθ επικοινωνία με τθ μορφι κειμζνου, ενϊ ζνα εργαλείο 

«ενθμζρωςθσ» προςφζρει ανατροφοδότθςθ για τθν κατάςταςθ των 

ςυνεργαηόμενων, για παράδειγμα αν κάποιοσ ςυνεργαηόμενοσ δεν είναι 

επικεντρωμζνοσ ςτο παράκυρο του Synergo υποδεικνφεται ωσ ανενεργόσ. Συνεπϊσ, 

θ δραςτθριότθτα ςε ζνα τζτοιο περιβάλλον περιλαμβάνει τόςο «πρακτικι» 

δραςτθριότθτα ςτον κοινόχρθςτο χϊρο εργαςίασ, όςο και προφορικι 

δραςτθριότθτα μζςω του εργαλείου ςυνομιλίασ (Avouris, Kahrimanis, Fiotakis, 

Voyiatzaki, Margaritis, 2007). 

 

3.3.2 Synergeia 

To Synergeia (http://bscl.fit.fraunhofer.de/) είναι ζνα περιβάλλον ανοιχτοφ κϊδικα, 

το οποίο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του ερευνθτικοφ προγράμματοσ ITCOLE 

(Innovative Technology for Collaborative Learning and Knowledge Building) με 
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χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σχεδιάςτθκε για να υποςτθρίηει τθ 

ςυνεργατικι μάκθςθ μζςα ςτθν τάξθ, μζςω του παγκόςμιου ιςτοφ. Συνδυάηει ζνα 

αςφγχρονο εργαλείο, το BSBL (Basic Support for Cooperative Learning), και ζνα 

ςφγχρονο, το MapTool. Ρροςφζρει ζναν κοινόχρθςτο, δομθμζνο, διαδικτυακό χϊρο 

εργαςίασ, ςτον οποίο μπορεί να λάβει χϊρα ςυνεργατικι μάκθςθ, ζγγραφα και 

ιδζεσ μποροφν να μοιραςτοφν, ςυηθτιςεισ μποροφν να αποκθκευτοφν και 

«προϊόντα» (artifacts) γνϊςθσ μποροφν να αναπτυχκοφν και να παρουςιαςτοφν. Οι 

εκπαιδευτικοί μποροφν να διευκολφνουν και να κακοδθγιςουν τθν οικοδόμθςθ τθσ 

γνϊςθσ ςτισ τάξεισ τουσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να δθμιουργιςει ζνα «τόπο μάκθςθσ» 

(Μάκθμα) για τουσ μακθτζσ, ο οποίοσ αρχικά περιλαμβάνει μόνο ζνα «εργαςτιριο 

γνϊςεων». Ο χϊροσ αυτόσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθ λειτουργία του 

εργαλείου, κακϊσ ςε αυτόν μποροφν να διεξαχκοφν γραπτζσ ςυηθτιςεισ μεταξφ των 

μακθτϊν που ζχουν πρόςβαςθ, εκείνοι δθλαδι, τουσ οποίουσ ζχει εγγράψει ο 

εκπαιδευτικόσ, αλλά και του ιδίου. Εκκινϊντασ από αυτό το ςθμείο πολλά μποροφν 

να γίνουν: να αρχίςει μια ςυηιτθςθ, να φορτϊςει ο εκπαιδευτικόσ ιςτοςελίδεσ και 

αρχεία για να δθμιουργιςει ζνα πλαίςιο ι να διαμοιραςτεί θ δραςτθριότθτα αυτι 

ςτουσ μακθτζσ (ανάλογα με το τι ευκφνεσ δίνονται ςτουσ μακθτζσ και το κατά πόςο 

διαμορφϊνεται μια κοινότθτα θ οποία ςυνεργάηεται ζχοντασ ωσ ςαφι ςτόχο τθ 

βακφτερθ κατανόθςθ). 

Σε ζνα «εργαςτιριο γνϊςεων» υπάρχουν καταγεγραμμζνεσ ςυηθτιςεισ του μακθτι 

με τουσ ςυμμακθτζσ του και τον εκπαιδευτικό. Σε αυτζσ ο μακθτισ μπορεί να: 

 διαπιςτϊςει ότι υπάρχουν απόψεισ διαφορετικζσ από τθ δικι του, αλλά και ότι 

θ ποικιλία απόψεων δεν είναι άπειρθ, 

 ςκεφτεί με προςοχι τι κα γράψει, 

 αξιολογιςει με προςοχι τισ κριτικζσ των ςυμμακθτϊν του ϊςτε να τουσ 

απαντιςει, ι να διαβάςει τισ απόψεισ των ςυμμακθτϊν του και να τουσ 

προςδιορίςει τι δεν καταλαβαίνει και που κα ικελε να μάκει περιςςότερα, 

 δει όλο το ιςτορικό τθσ διερεφνθςθσ και με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ να 

ςκεφτεί αναφορικά με ολόκλθρθ τθ διαδικαςία. 

Οι μακθτζσ μποροφν να βρίςκονται ςτθν ίδια αίκουςα και να εργάηονται 

ταυτόχρονα, ι να είναι μακθτζσ τθσ ίδιασ τάξθσ που ειςζρχονται ςτο λογιςμικό 

κατά τθ δικι τουσ επιλογι ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ και χρόνουσ προκειμζνου να 

αναγνϊςουν, να ςχολιάςουν, να κζςουν τισ ςυμβουλζσ τουσ ι να είναι μακθτζσ 

διαφορετικϊν τάξεων που εργάηονται ςε διαφορετικζσ χϊρεσ, ςε διαφορετικοφσ 

χρόνουσ ι να ειςζρχονται ςτο λογιςμικό από τθν κατοικία τουσ και να ςυμμετζχουν 

ςτθ διαμόρφωςθ όποτε τουσ είναι δυνατό. 
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Για να ζχει πρόςβαςθ ο μακθτισ ςτο Synergeia χρειάηεται να δθμιουργιςει ζνα 

λογαριαςμό (account) με ςτοιχεία ςφνδεςθσ (username, password), τα οποία 

άμεςα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του παρζχει ο εκπαιδευτικόσ, 

ςτζλνοντάσ του μια πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςε αυτό. 

Σθμαντικό ςτοιχείο προςφοράσ του λογιςμικοφ Synergeia αποτελεί θ κοινι 

καταςκευι γνϊςεων. Το Synergeia είναι ςτθριγμζνο ςτθν ιδζα ότι θ γνϊςθ 

καταςκευάηεται και αναπτφςςεται ςταδιακά από τουσ μακθτζσ (Βοςνιάδου, 

Κόλλιασ, Μαμαλοφγκοσ, 2002). 

Οι εικόνεσ 7 και 8 είναι ενδεικτικζσ του περιβάλλοντοσ του Synergeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. «εργαςτιριο γνϊςεων» ςε ζνα μακθςιακό χϊρο 
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Εικόνα 8. Εςωτερικό ενόσ εργαςτθρίου γνϊςεων 

 

3.3.3 COLER  

Το COLER (Collaborative Learning environment for Entity-Relationship modeling) 

(Constantino-González and Suthers, 2001) είναι ζνα διαδικτυακό ςυνεργατικό 

περιβάλλον μάκθςθσ το οποίο επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να επιλφςουν 

προβλιματα μοντελοποίθςθσ βάςεων δεδομζνων, ςυνεργαηόμενοι ςε μικρζσ 

ομάδεσ ςφγχρονα και από απόςταςθ. Αρχικά οι εκπαιδευόμενοι εργάηονται μόνοι 

τουσ, ςτον προςωπικό χϊρο εργαςίασ τουσ όπου δθμιουργοφν διαγράμματα 

Οντότθτασ-Σχζςθσ (Entity-Relationship) ωσ λφςθ ςτα προβλιματα μοντελοποίθςθσ 

βάςεων δεδομζνων που τουσ δίνονται. Στθ ςυνζχεια, εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ 

ςτον κοινό χϊρο, για να διαμορφϊςουν από κοινοφ μια λφςθ ςτα ςυγκεκριμζνα 

προβλιματα. Σκοπόσ του εργαλείου είναι να προωκιςει τθ μακθςιακι 

αλλθλεπίδραςθ μζςω ενόσ ευφυι «προπονθτι», να επιτρζψει τθν αλλθλεπίδραςθ 

μεταξφ εκπαιδευόμενων που βρίςκονται ςε διαφορετικά μζρθ μζςω ενόσ 

διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ και να μθν τουσ περιορίςει ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

πλατφόρμα. 

Θ πρόςβαςθ ςτον κοινό χϊρο εργαςίασ επιτυγχάνεται μζςω του πρωτοκόλλου 

«ηιτθςε/πάρε μολφβι» (Ask/Take Pencil) και «άφθςε μολφβι» (Leave Pencil). 

Σφμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό, μόνο ο εκπαιδευόμενοσ που ζχει ςτθ διάκεςι 

του το μολφβι μπορεί να γράψει ςτον κοινό χϊρο εργαςίασ για ζνα δεδομζνο 

χρονικό διάςτθμα. Θ επικοινωνία μεταξφ των εκπαιδευόμενων επιτυγχάνεται μζςω 
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του παράκυρου ςυνομιλίασ. Επίςθσ, το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα διακζτει κι ζναν 

κακοδθγθτι, ο οποίοσ λειτουργεί ωσ προςωπικόσ βοθκόσ κάκε εκπαιδευόμενου και 

ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυμμετζχουν, να ςυηθτοφν και να 

ςυνεργάηονται κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργατικισ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ 

(Ραπανικολάου, Γρθγοριάδου, Γοφλθ, 2005). 

 

 
Εικόνα 9. Διεπαφι ςυνόδου ομάδασ του περιβάλλοντοσ COLER 

 

Στθν εικόνα 9 φαίνεται θ οκόνθ του περιβάλλοντοσ COLER όπου ςυνεργάηεται θ 

αμάδα για τθ δθμιουργία του διαγράμματοσ Οντότθτασ-Σχζςθσ. Το πρόβλθμα 

εμφανίηεται ςτο παράκυρο περιγραφισ του προβλιματοσ ςτο επάνω μζροσ τθσ 

οκόνθσ κεντρικά. Επάνω δεξιά βρίςκεται ο προςωπικόσ χϊροσ εργαςίασ, ενϊ ο 

κοινόσ χϊροσ εργαςίασ βρίςκεται κάτω ςτο κζντρο. Στο αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ 

υπάρχουν ο κακοδθγθτισ, θ επιλογι για τθν παροχι βοικειασ, μια ζνδειξθ για τα 

μζλθ που ζχουν ιδθ ςυνδεκεί και ζνα πεδίο ελζγχου του χϊρου εργαςίασ που 

περιλαμβάνει τισ επιλογζσ «ηιτθςε/πάρε μολφβι» και «άφθςε μολφβι». 

 

3.3.4 SCALE 

Το SCALE (Supporting Collaboration and Adaptation in a Learning Environment) 

(http://hermes.di.uoa.gr/scale.htm) είναι ζνα διαδικτυακό προςαρμοςτικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο παρζχει ςτον εκπαιδευόμενο ζνα πρότυπο 

μακθςιακό περιβάλλον για τθν επίτευξθ μακθςιακϊν ςτόχων του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου μζςα από τθν εκπόνθςθ ατομικϊν και ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων, 

κακϊσ και τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων/δεξιοτιτων ςυνεργαςίασ και αλλθλεπίδραςθσ 

ςτο πλαίςιο μιασ κοινότθτασ μάκθςθσ. 
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Ριο ςυγκεκριμζνα το περιβάλλον SCALE υποςτθρίηει: 

α) τθν εξατομικευμζνθ μάκθςθ. Ρροςφζρει κακοδιγθςθ και βοικεια ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ κακϊσ εκπονοφν τισ ατομικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ, και παρζχει 

ανατροφοδότθςθ, θ οποία προςαρμόηεται ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των 

εκπαιδευόμενων. 

β) τθ ςυνεργατικι μάκθςθ. Επιτρζπει τθν εκπόνθςθ ςυνεργατικϊν εργαςιϊν . 

Υποςτθρίηει τθ δθμιουργία ομάδων βάςει των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των 

εκπαιδευόμενων και των δραςτθριοτιτων, αλλά και εναλλακτικά μοντζλα 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ. Ενιςχφει τθ ςυνεργαςία και 

διευκολφνει τθ ςφγχρονθ επικοινωνία των μελϊν των ομάδασ και επιπλζον 

κακοδθγεί και βοθκά τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτο επίπεδο επικοινωνίασ. 

γ) τθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ. Δίνει τθ δυνατότθτα τθσ αυτόματθσ αξιολόγθςθσ 

των δραςτθριοτιτων, τθσ ςυνεργατικισ αξιολόγθςθσ εργαςιϊν και τθσ αξιολόγθςθσ 

εργαςιϊν από άλλουσ εκπαιδευόμενουσ. 

 

Εικόνα 10. Οκόνθ εννοιϊν/δραςτθριοτιτων του SCALE 

Στθν παραπάνω εικόνα (Εικόνα 10) παρουςιάηεται μια ενδεικτικι οκόνθ από το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον SCALE. Ο εκπαιδευόμενοσ επιλζγει το γνωςτικό 

αντικείμενο και το μακθςιακό ςτόχο που επικυμεί να επιτφχει. Στθ ςυνζχεια, μπορεί 

να επιλζξει από ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων που ζχουν ςχεδιαςτεί για τθν επίτευξθ 

του ςυγκεκριμζνου μακθςιακοφ ςτόχου, μια δραςτθριότθτα που επικυμεί. Οι 
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δραςτθριότθτεσ μπορεί να είναι ατομικζσ ι ςυνεργατικζσ. Επιπλζον, παρζχεται θ 

δυνατότθτα ςτον εκπαιδευόμενο να διατθρεί ςθμειϊςεισ, να τισ χαρακτθρίηει και να 

τισ δθμοςιοποιεί ςτουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ ι να τισ διατθρεί αποκλειςτικά 

ςτο προςωπικό του ςθμειωματάριο, όπωσ φαίνεται και ςτο κάτω δεξιά μζροσ τθσ 

οκόνθσ τθσ εικόνασ 10. 

Ζχουν αναπτυχκεί διάφορα εργαλεία για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του 

SCALE, όπωσ: 

 το ACT, το οποίο είναι ζνα προςαρμοςτικό εργαλείο ςφγχρονθσ επικοινωνίασ 

και υποςτθρίηει τθ ςυνεργαςία και τθν επικοινωνία των εκπαιδευόμενων, 

 το COMPASS, το οποίο είναι ζνα διαδικτυακό προςαρμοςτικό εργαλείο 

εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ και χρθςιμοποιείται για τθν εκπόνθςθ 

δραςτθριοτιτων που βαςίηονται ςτουσ εννοιολογικοφσ χάρτεσ, και 

 το διαδικτυακό περιβάλλον PECASSE, το οποίο υποςτθρίηει τθν αξιολόγθςθ 

εργαςιϊν από άλλουσ εκπαιδευόμενουσ και τθ ςυνεργατικι αξιολόγθςθ 

εργαςιϊν. 

 

3.4 Τεχνολογίεσ Web 2.0 

Ραρόλο που το Διαδίκτυο ανζκακεν ιταν ζνα εργαλείο που υποςτιριηε τθ 

ςυνεργαςία, μόνο τα τελευταία χρόνια ζχει το λογιςμικό το οποίο επιτρζπει ςτουσ 

ιδιϊτεσ να το χρθςιμοποιιςουν ωσ πλατφόρμα για πραγματικά ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Το Web 2.0 αφορά ςτουσ χριςτεσ, αλλά και ςτο περιεχόμενο, και 

όχι μόνο ςτθν πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο. Αφορά ςτο τι μπορεί να προςφζρει το 

διαδίκτυο ςε ζναν ενεργό ςυνεργαηόμενο, αντί ςε ζναν πακθτικό κεατι4.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο όροσ Web 2.0 εμφανίςτθκε το 2004 και αναφζρεται ςε μια 

δεφτερθ γενιά των υπθρεςιϊν διακζςιμων ςτο Διαδίκτυο (World Wide Web) που 

αφινει τουσ ανκρϊπουσ να ςυνεργαςτοφν και να μοιραςτοφν τισ πλθροφορίεσ 

online. Αυτζσ οι υπθρεςίεσ/λογιςμικά υποςτθρίηουν τθν εφκολθ ςυγκζντρωςθ και το 

διαμοιραςμό πόρων, τθ ςυνεργατικι ςυγκζντρωςθ και ταξινόμθςθ πλθροφοριϊν, 

αλλά και τθν ενεργι και ςυνεχι παρακολοφκθςθ ςτθ ροι πλθροφοριϊν από 

διάφορεσ πθγζσ. Με τον τρόπο αυτό, διευκολφνουν τθν προςωπικοποίθςθ ςτθν 

αναηιτθςθ και διαχείριςθ πλθροφοριϊν από διαφορετικζσ πθγζσ και πλατφόρμεσ. 

Επιπλζον, θ χριςθ τζτοιου λογιςμικοφ μπορεί να γίνει από διαφόρων ειδϊν 

τεχνολογικζσ πλατφόρμεσ (υπολογιςτζσ, κινθτά τθλζφωνα, pda, κ.α.), το ίδιο εφκολα 

(Μπράτιτςθσ, 2008).  

                                                 
4 http://www.webreference.com/promotion/web20/ 
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Σε αντίκεςθ με τθν πρϊτθ γενιά, το Web 2.0  δίνει ςτουσ χριςτεσ μια εμπειρία πιο 

κοντά ςτισ εφαρμογζσ υπολογιςτϊν γραφείου από τισ παραδοςιακζσ ςτατικζσ 

ιςτοςελίδεσ. Τα πιο ςθμαντικά εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςε εφαρμογζσ-

ιςτοςελίδεσ τφπου Web 2.0  είναι τα Wikis και τα Weblogs, ςτα οποία οι χριςτεσ 

λειτουργοφν με το διπλό ρόλο του αναγνϊςτθ και του ςυγγραφζα (Τηωρτηάκθσ, 

2009). 

 

3.4.1 Weblogs  

Ζνα ιςτολόγιο (Blog) είναι ζνασ ιςτότοποσ ο οποίοσ αποτελείται από μια ςειρά 

καταχωριςεισ ταξινομθμζνεσ ςε αντίςτροφθ χρονολογικι ςειρά και ανανεϊνεται 

τακτικά με νζεσ πλθροφορίεσ για ςυγκεκριμζνα κζματα. Θ πλθροφορία μπορεί να 

καταχωρθκεί από το δθμιουργό του ιςτότοπου και να ζχει αντλθκεί από άλλουσ 

ιςτότοπουσ ι άλλεσ πθγζσ, ι από χριςτεσ5. Ο όροσ blog αποτελεί ςφντμθςθ του web 

log. 

Ζνα ιςτολόγιο μπορεί να αποτελείται από καταγεγραμμζνεσ ιδζεσ ενόσ ατόμου (ςαν 

θμερολόγιο) ι να είναι μια ςφνκετθ ςυνεργαςία ανοιχτι ςε όλουσ. Κατά τον Winer 

(2003) αποτελεί μθχανιςμό για «ανζκδοτθ, δθμοςιευμζνθ φωνι των ανκρϊπων». 

Επίςθσ, ο Winer (2003) δίνει ζναν πιο τεχνολογικό οριςμό, ςθμειϊνοντασ πωσ το 

blog είναι «μια ιεραρχία κειμζνου, εικόνων, πολυμζςων και δεδομζνων, που 

ταξινομοφνται χρονολογικά και παρουςιάηονται μζςω ενόσ φυλλομετρθτι 

(browser)». 

Τα κφρια χαρακτθριςτικά ενόσ blog ωσ εργαλείο δθμοςίευςθσ είναι: 

i. Ευκολία ςτθ χριςθ. Ο ςυγγραφζασ μπορεί να δθμοςιεφςει οτιδιποτε ςτο 

διαδίκτυο χωρίσ να χρειάηεται να γνωρίηει κάποια γλϊςςα προγραμματιςμοφ ι 

άλλο ςφνκετο περιβάλλον ανάπτυξθσ. 

ii. Δεν είναι απαραίτθτθ θ εγκατάςταςθ ενόσ λογιςμικοφ server ςτον υπολογιςτι 

του χριςτθ. 

iii. Ο χριςτθσ ζχει εκτεταμζνο ζλεγχο ςτθν παρουςίαςθ και τθ λειτουργία του blog. 

iv. Πποτε ο χριςτθσ δθμοςιεφει νζο περιεχόμενο ςτο blog του, τα αποτελζςματα 

είναι ενθμερωμζνα και διακζςιμα ςτουσ υπόλοιπουσ. 

Υπάρχουν τρεισ τφποι πλατφόρμασ για δθμιουργία Weblog ανάμεςα ςτουσ οποίουσ 

μπορεί κάποιοσ να επιλζξει:  

α) οι Hosted Weblogs πάροχοι. Με αυτοφ του είδουσ τθν πλατφόρμα ο χριςτθσ 

απλά χρειάηεται να εγγραφεί και να δθμιουργιςει το λογαριαςμό του προκειμζνου 

                                                 
5 http://searchsoa.techtarget.com/definition/weblog 
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να ξεκινιςει ζνα blog. Δε χρειάηεται να εγκαταςτιςει κάποιο πρόγραμμα ςτον 

υπολογιςτι του, αλλά το blog φιλοξενείται ςε κάποιον απομακρυςμζνο υπολογιςτι. 

Ραραδείγματα τζτοιων πλατφορμϊν είναι τα: MyndSay, TypePad, LiveJournal, Xanga 

και ModBlog. 

β) Τα Stand-alone Weblog λογιςμικά, για τα οποία ο χριςτθσ πρζπει να κατεβάςει 

και να εγκαταςτιςει το απαραίτθτο ελεφκερο ι εμπορικό λογιςμικό ςτον 

υπολογιςτι του. Συνικωσ πρόκειται για εμπορικά λογιςμικά, τα οποία προςφζρουν 

και περιςςότερεσ δυνατότθτεσ για τθ διαμόρφωςθ του blog. Ραραδείγματα είναι 

τα: Wordpress, Movable Type και Greymatter . 

γ) Τα απομακρυςμζνα Weblog ςυςτιματα. Αυτόσ ο τφποσ πλατφόρμασ βρίςκεται 

ανάμεςα ςτουσ δφο προθγοφμενουσ. Οι χριςτεσ ζχουν τθν επιλογι να 

«φιλοξενιςουν» το blog τουσ ςε ζνα ενςωματωμζνο weblog host (όπωσ το BlogSpot 

για τουσ χριςτεσ του Blogger.com), ι να χρθςιμοποιιςουν το δικό τουσ domain. 

Εκτόσ από το Blogger.com, άλλο παράδειγμα τζτοιου είδουσ πλατφόρμασ είναι το 

WebCrimson6. 

Τα blogs ςυνδζονται με άλλουσ δικτυακοφσ τόπουσ και άλλα blogs, και πολλά 

επιτρζπουν ςτουσ αναγνϊςτεσ να ςχολιάςουν τθν αρχικι κζςθ του ςυγγραφζα, 

ενιςχφοντασ με αυτόν τον τρόπο τισ ςυηθτιςεισ και τισ ανταλλαγζσ απόψεων μεταξφ 

του ςυγγραφζα και των αναγνωςτϊν. Τα blogs είναι κατά βάςθ κεματικά και μπορεί 

να  περιλαμβάνουν ςχόλια για τρζχοντα γεγονότα ενόσ ςυγκεκριμζνου τομζα ι μια 

ςειρά προςωπικϊν ςυλλογιςμϊν για ζνα κζμα (Δελθδίνα, Φτεργιϊτθ, 2008). 

Διαπιςτϊνουμε, λοιπόν, ότι τα blogs αποτελοφν ψθφιακά εργαλεία, τα οποία 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία υποςτθρίηοντασ τουσ 

χριςτεσ ςτθ ςυγκρότθςθ κοινοτιτων μάκθςθσ και ςυνεπϊσ τθ ςυνεργατικι μάκθςθ. 

 

3.4.2 Wikis 

Θ ζννοια ενόσ Wiki «είναι ςυγχρόνωσ τόςο απλι και καινοτόμοσ που είναι δφςκολθ 

ςτθ ςφλλθψθ». Ο όροσ Wiki επινοικθκε από τον Ward Cunningham ςε μια 

επίςκεψι του ςτθ Χαβάθ, όπου πιρε το «Wiki Wiki» ι «γριγορο» όχθμα ανάμεςα 

ςτουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ του αεροδρομίου (Cunningham & Leuf, 2001). Σιμερα 

ο όροσ περιγράφει μια «ελεφκερα επεκτάςιμθ ςυλλογι από διαςυνδεδεμζνεσ 

ιςτοςελίδεσ, ζνα ςφςτθμα υπερκειμζνου αποκικευςθσ και μεταςχθματιςμοφ 

πλθροφορίασ – μια βάςθ δεδομζνων, όπου κάκε ςελίδα μπορεί εφκολα να 

                                                 
6 http://aboutweblogs.com/content/view/25/2/ 
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επεξεργαςτεί από οποιονδιποτε χριςτθ με ζναν κατάλλθλο πελάτθ-φυλλομετρθτι» 

(Cunningham & Leuf, 2001, p.14). 

Το Wiki είναι ζνα ενδιαφζρον εργαλείο για τθν ενίςχυςθ των κοινωνικο-

κονςτρουκτιβιςτικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ. Γίνεται ολοζνα και περιςςότερο 

αποδεκτό ωσ ζνα νζο είδοσ ςυνεργατικισ τεχνολογίασ. Ζνα Wiki επιτρζπει ςε μια 

ομάδα χρθςτϊν να δθμιουργιςει και να εξελίξει μια ςυλλογι από ςυνδεδεμζνεσ 

ιςτοςελίδεσ χρθςιμοποιϊντασ μια απλι γλϊςςα ςιμανςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα 

ενκαρρφνει τθν επικοινωνία μεταξφ των χρθςτϊν, τθν ανταλλαγι αρχείων και τθν 

ελεφκερθ δθμοςίευςθ ςτο διαδίκτυο. Στα Wikis επιτρζπεται ςτο χριςτθ να 

προςκζςει, να αφαιρζςει ι να επεξεργαςτεί και να αλλάξει ολόκλθρο το 

περιεχόμενο πολφ γριγορα και εφκολα, μερικζσ φορζσ χωρίσ να χρειάηεται να 

εγγραφεί ςτο ςυγκεκριμζνο ιςτοχϊρο. Ρροςφζρουν τθ δυνατότθτα εγγραφισ και 

διόρκωςθσ άρκρων από πολλοφσ χριςτεσ. Αν κάποιοσ κάνει ζνα λάκοσ, κάποιοσ 

άλλοσ μπορεί να το διορκϊςει ι και να προςκζςει κάτι καινοφριο, γεγονόσ που 

επιτρζπει τθ ςυνεχι βελτίωςθ του ιςτοχϊρου. Επίςθσ, υποςτθρίηουν και τθ 

δυνατότθτα ςυηιτθςθσ. 

Συνεπϊσ, τα Wikis αποτελοφν μια εφκολθ ςτθ χριςθ ςυνεργατικι τεχνολογία. Είναι 

ανκρωποκεντρικά εργαλεία (Brereton, Donovan &Viller, 2003) τα οποία μποροφν να 

επθρεάςουν τθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ και να υποςτθρίξουν τθ δθμιουργία και το 

διαμοιραςμό τθσ γνϊςθσ (Lamb, 2004; Leuf & Cunningham, 2001; Wagner, 2004) 

ςτον επιχειρθματικό αλλά και ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο. Μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ διδακτικϊν και μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων 

ςτο ςχολείο, όπου μποροφν να υιοκετθκοφν προκειμζνου να διευκολφνουν τθ 

ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν για τθν οικοδόμθςθ νοιματοσ και γνϊςθσ 

(Richardson, 2006). 

Τα Wikis υποςτθρίηουν δφο επίπεδα πρόςβαςθσ, αυτό «του από κοινοφ χριςτθ» και 

αυτό του διαχειριςτι με επιπλζον δικαιϊματα διαχείριςθσ και ελζγχου των 

πλθροφοριϊν. Οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ανϊνυμα και μποροφν να προςκζςουν, 

να επεξεργαςτοφν και διαγράψουν υπάρχον περιεχόμενο ςτθν ιςτοςελίδα. 

Επιπλζον, τα Wikis προςφζρουν τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ των πρόςφατων 

μεταβολϊν, ανάκτθςθσ προθγοφμενων «εκδόςεων» τθσ ιςτοςελίδασ, κακϊσ και 

αυτόματθσ ειδοποίθςθσ του διαχειριςτι του, μζςω μθνφματοσ ςτο θλεκτρονικό του 

ταχυδρομείο για οποιαδιποτε αλλαγι ζχει πραγματοποιθκεί ςτο wiki (Τηωρτηάκθσ, 

2007).  
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Τα βαςικά πλεονεκτιματα ενόσ Wiki είναι7: 

 Θ ευκολότερθ επικοινωνία μεταξφ τθσ ομάδασ, 

 Καλφτεροσ διαμοιραςμόσ τθσ γνϊςθσ, 

 Ευκολότερθ αξιολόγθςθ τθσ ςυνειςφοράσ του μακθτι, 

 Μεγαλφτερθ υπευκυνότθτα από το μακθτι, 

 Ραρακινεί τουσ μακθτζσ, 

 Δυναμικό, 

 Ευζλικτο. 

 

Στον πίνακα8 που ακολουκεί (πίνακασ 3) παρουςιάηονται οι διαφορζσ ανάμεςα ςτα 

Blogs και ςτα Wikis.  

ΔΙΑΦΟΕΣ BLOGS - WIKIS 

BLOGS WIKIS 

 Συνικωσ ζνασ ςυγγραφζασ  Συνικωσ πολλοί ςυγγραφείσ 

 Αντίςτροφθ χρονολογικά δομι 
 Δομι κακοριςμζνθ από το 

περιεχόμενο και τουσ χριςτεσ 

 Ρροςωπικι φωνι  Συλλογικι φωνι 

 Μόνο εξωτερικοί ςφνδεςμοι  Εςωτερικοί και εξωτερικοί ςφνδεςμοι 

 Υπευκυνότθτα του ςυγγραφζα για το 

περιεχόμενο 
 Συνυπευκυνότθτα για το περιεχόμενο 

 Οι αναρτιςεισ δεν τροποποιοφνται  Συνεχείσ τροποποιιςεισ 

 Κάκετθ δομι  Οριηόντια δομι 

Ρίνακασ 3. Διαφορζσ Blogs - Wikis 

 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.slideshare.net/teacherbarcelona/collaborative-learning-the-wiki-way-1065073 
8 Ρροςαρμογι από: http://www.slideshare.net/teacherbarcelona/collaborative-learning-the-

wiki-way-1065073 
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3.5 Google Wave 

3.5.1 Τι είναι το Google Wave 

Το Google Wave (για ςυντομία κα αναφζρεται απλά ωσ Wave) είναι μια νζα 

διαδικτυακι εφαρμογι για επικοινωνία και ςυνεργαςία ςε πραγματικό χρόνο. 

Κεωρείται το ςφγχρονο e-mail. Το e-mail εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά πριν από 40 

χρόνια. Θ εταιρία Google λοιπόν, προςπακϊντασ να επαναπροςδιορίςει το e-mail, 

πιρε τα καλφτερα χαρακτθριςτικά από τισ νζεσ καινοτομίεσ τθσ επικοινωνίασ 

(facebook, twitter, flickr, skype κ.α.) και αναρωτικθκε πωσ κα ζμοιαηε το e-mail αν 

δθμιουργοφταν ςιμερα. Αντί τα e-mails να μεταβιβάηονται από τον ζναν 

υπολογιςτι ςτον άλλον, το Wave9 αποτελεί ζνα φορζα ςυηιτθςθσ, με ζνα μοναδικό 

αντίγραφο, ςτο οποίο ο κακζνασ μπορεί να ςυνειςφζρει10. Θ υπθρεςία λειτουργεί 

με τζτοιον τρόπο ϊςτε ο χριςτθσ ξεκινά το λεγόμενο wave με το οποίο επικοινωνεί 

απευκείασ, ςε πραγματικό χρόνο με εκείνουσ που επιλζγει να επικοινωνιςει. 

 

3.5.2 Χαρακτθριςτικά του Google Wave 

1. υνομιλία ςε πραγματικό χρόνο. Φαίνεται «ηωντανά», ςε πραγματικό χρόνο, θ 

πλθκτρολόγθςθ κάκε ςυμμετζχοντα ενόσ wave, χαρακτιρα-χαρακτιρα. Ζτςι, 

επιτυγχάνονται πιο γριγορεσ ςυνομιλίεσ, αφοφ θ αλλθλεπίδραςθ 

πραγματοποιείται άμεςα, όπωσ ςτθν πρόςωπο με πρόςωπο επικοινωνία. 

2. Διαμοιραςμόσ μθνφματοσ. Κάκε ςυμμετζχοντασ μπορεί να απαντιςει 

οπουδιποτε ςε ζνα μινυμα, να επεξεργαςτεί το περιεχόμενο, να ςχολιάςει, 

ακριβϊσ όπωσ ςε ζνα wiki. Επιπλζον, μπορεί να προςκζςει ςυμμετζχοντεσ ςτο 

μινυμα ςε οποιαδιποτε φάςθ τθσ διαδικαςίασ. 

3. υνδυαςμόσ ςυνομιλίασ και εγγράφων. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να 

επικοινωνοφν και να εργάηονται μαηί ςε κείμενα, με πολλζσ δυνατότθτεσ 

μορφοποιιςεων, φωτογραφίεσ, βίντεο, χάρτεσ και πολλά άλλα. 

4. Δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ. Τα waves μποροφν να ενςωματωκοφν ςε 

οποιοδιποτε blog ι ιςτότοπο. 

                                                 
9 Σθμείωςθ: Το Wave με κεφαλαίο W αναφζρεται ςτθν εφαρμογι του Google Wave. Το wave με 
μικρό w αναφζρεται ςε μια hosted (φιλοξενοφμενθ), threaded (με αλλθλουχία) ςυηιτθςθ τθν 
οποία ζχουν ζνασ ι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ. 
10 http://www.soyouwanttoteach.com/google-wave-will-revolutionize-online-classroom-
instruction/ 
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5. Εφαρμογζσ και επεκτάςεισ. Ακριβϊσ όπωσ μια εφαρμογι του facebook ι ζνα 

igoogle gadget, οι προγραμματιςτζσ μποροφν να δθμιουργιςουν τισ δικζσ τουσ 

εφαρμογζσ ςτα πλαίςια ενόσ wave.  

6. Ανοιχτοφ κϊδικα. Ο κϊδικασ του Wave κα είναι ανοιχτόσ, για τθν προϊκθςθ 

καινοτομιϊν και τθν υιοκζτθςι τουσ μεταξφ των προγραμματιςτϊν. 

7. Αναπαραγωγι (playback). Μπορεί να αναπαραχκεί ολόκλθρθ θ ςυνομιλία ι 

μζροσ αυτισ, ζτςι ϊςτε να μπορεί κάκε ςυμμετζχοντασ να δει τι ζχει ειπωκεί, 

από ποιόν και πότε. 

8. Φυςικι γλϊςςα. Το Wave μπορεί να διορκϊνει αυτόματα τα ορκογραφικά 

λάκθ και ακόμα πιο προχωρθμζνα να αναγνωρίηει τθ διαφορά μεταξφ 

παρόμοιων λζξεων, όπωσ “been” και “bean”. Επίςθσ, ζχει τθ δυνατότθτα να 

μεταφράηει αυτόματα τθ ςτιγμι που πλθκτρολογείται το κείμενο. 

9. Drag-and-drop διαμοιραςμόσ αρχείων. Δε χρειάηεται να επιςυνάπτεισ αρχεία, 

όπωσ ςε ζνα e-mail, απλά μεταφζρεισ το αρχείο και το τοποκετείσ μζςα ςτο 

wave που επικυμείσ και όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτό11. 

Αναλυτικότερθ περιγραφι του Google Wave γίνεται ςτο οδθγό χριςθσ που υπάρχει 

ςτο Ραράρτθμα, Ενότθτα Α. 

 

3.5.3 Ραιδαγωγικά Ρλεονεκτιματα και Μειονεκτιματα με το Google 

Wave 

Το Wave είναι ζνα εργαλείο το οποίο, αν και δεν ζχει αναπτυχκεί για 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, υποςτθρίηει τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία με τον πιο 

ςφγχρονο τρόπο. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να ςυλλζγουν ςκζψεισ και άλλεσ πθγζσ 

ςε ζνα μόνο wave, το οποίο λειτουργεί ςαν ζνα ηωντανό ζγγραφο, αφοφ μπορείσ να 

επεξεργαςτείσ οτιδιποτε ζχουν γράψει οι άλλοι. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει, επιπλζον, τθ 

δυνατότθτα να δϊςει περαιτζρω οδθγίεσ, να κάνει ερωτιςεισ και ςχόλια ςτθ 

δουλειά των μακθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. 

Ζνα, επίςθσ, ςθμαντικό πλεονζκτθμα είναι θ λειτουργία τθσ αναπαραγωγισ 

(playback), μζςω τθσ οποίασ μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να παρακολουκεί ζνα wave 

κακϊσ αναπτφςςεται. Επιτρζπει ςτουσ νεοφερμζνουσ να πάρουν μζροσ ακόμα και 

ςτθ ςυηιτθςθ που ζχει πραγματοποιθκεί πριν τθν είςοδό τουσ ςτο wave. Επιπλζον, 

                                                 
11 http://wave.google.com/about.html, http://mashable.com/2009/05/28/google-wave-guide/ 

 



σελίδα | 68  

 

δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ςυλλογιςτοφν τθ δικι τουσ διαδικαςία 

μάκθςθσ. 

Κακϊσ, το Wave προςφζρει δυνατότθτα για ςφγχρονθ, αλλά και αςφγχρονθ 

επικοινωνία, θ εργαςία δε χρειάηεται να είναι ςυντονιςμζνθ από όλουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Αν κάποιοσ δε μπορεί να ςυμμετζχει ςε μια ςυηιτθςθ ςε 

πραγματικό χρόνο, μπορεί να δει ακριβϊσ τι ζχει ςυμβεί και να επζμβει ςτο 

αποτζλεςμα αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι πολφ χριςιμο και ςε μακθτζσ που δεν 

κατάφεραν να παρευρεκοφν ςε κάποιο ςεμινάριο ι για εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. 

Οι μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το Wave για να ςυγκρίνουν και να 

ςυηθτιςουν τισ ςθμειϊςεισ τουσ από διαλζξεισ αργότερα, αλλά μποροφν ακόμα και 

να γράψουν μζςα ςτο ίδιο κείμενο κατά τθ διάρκεια τθσ διάλεξθσ. 

Ρροςκζτοντασ ςτθν εφαρμογι διάφορα gadgets που αναπτφςςουν οι χριςτεσ 

(βλζπε παράρτθμα), ο δθμιουργόσ του wave μπορεί να το προςαρμόςει ςτισ 

ανάγκεσ τθσ ομάδασ/τάξθσ. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί το Wave να χρθςιμοποιθκεί 

για τθ ςυλλογι διάφορων ςυςτατικϊν του παγκόςμιου ιςτοφ, όπωσ φωτογραφίεσ, 

βίντεο, χάρτεσ, νζα, και τθ ςυηιτθςι τουσ ομαδικά12. 

Επίςθσ, ζνα από τα πιο ςθμαντικά προβλιματα που ζχει θ online εκπαίδευςθ είναι 

θ ςυνεργαςία ςε πραγματικό χρόνο. Ρολλοί λζνε ότι θ μεγαλφτερθ αδυναμία τθσ 

online εκπαίδευςθσ είναι ότι ο εκπαιδευόμενοσ δεν αναπτφςςει κάποιεσ ομαδικζσ 

και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ όπου αναπτφςςονται ςτθν παραδοςιακι εκπαίδευςθ. 

Ανάλογα με το είδοσ τθσ καριζρασ για τθν οποία κάποιοσ εκπαιδεφεται, θ πρόςωπο 

με πρόςωπο ςυνεργαςία μπορεί να είναι περιςςότερο ι λιγότερο ςθμαντικι. Το 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςυνεργαςίασ ςιμερα είτε πραγματοποιείται με ψθφιακά 

μζςα είτε τεκμθριϊνεται μζςω κάποιου τφπου ψθφιακοφ μζςου. Το Wave μπορεί 

να βοθκιςει να γίνει πραγματικότθτα θ online, πραγματικοφ χρόνου και διαμζςου 

διαφορετικϊν πλατφόρμων ςυνεργαςία13. 

Βαςικό προτζρθμα του Wave ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ γνωςτζσ εφαρμογζσ και 

πλατφόρμεσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ είναι ότι δε χρειάηεται κάποια 

εγκατάςταςθ ςτον υπολογιςτι ςτον οποίο κα χρθςιμοποιθκεί. Ο χριςτθσ 

δθμιουργεί ζνα λογαριαςμό (όνομα χριςτθ και κωδικό), ακριβϊσ όπωσ 

οποιαδιποτε άλλθ διαδικτυακι εφαρμογι χρθςιμοποιεί. Αρκεί θ ςφνδεςθ ενόσ 

υπολογιςτι ςτο διαδίκτυο και ο χριςτθσ ςυνδζεται ςτθ ςελίδα του Wave. Το 

γεγονόσ αυτό προςφζρει ανεξαρτθςία από το χϊρο και το χρόνο. 

                                                 
12 http://ceit.uq.edu.au/ 
13 http://blog.mycollegesandcareers.com/2009/06/google-wave-in-education/ 
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Για παράδειγμα, ςτα πλαίςια ενόσ μακιματοσ καλοφνται οι μακθτζσ να κάνουν μια 

ομαδικι εργαςία χρθςιμοποιϊντασ μια ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι. Θ εφαρμογι, 

ςυνικωσ, εγκακίςταται ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ του ςχολείου και ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ δίνεται ςε κάκε μακθτι το αρχείο εγκατάςταςθσ προκειμζνου να 

χρθςιμοποιιςει τθν εφαρμογι και ςτον προςωπικό του υπολογιςτι. Ζτςι ο μακθτισ 

περιορίηεται να εργαςτεί είτε ςτο ςχολείο, τισ ϊρεσ που είναι διακζςιμο το 

εργαςτιριο πλθροφορικισ, είτε ςτο ςπίτι του, αν ζχει καταφζρει να εγκαταςτιςει 

τθν εφαρμογι. Στθν περίπτωςθ που θ εργαςία πραγματοποιθκεί με το Wave ο 

μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να εργαςτεί ςε οποιονδιποτε υπολογιςτι ζχει 

ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. Δεν περιορίηεται, ςυνεπϊσ, από το χϊρο και το χρόνο. 

Τζλοσ, πανευρωπαϊκι ζρευνα του 2008 ζδειξε ότι οι νζοι θλικίασ 11-17 

χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο ςε ποςοςτό 85%, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθν 

Αμερικι από ζρευνα του 2010 ανζρχεται ςτο 93%. Στισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ, 15-17, 

το ποςοςτό αυτό αυξάνει. Στθν Ευρϊπθ αγγίηει το 90%, ενϊ υπάρχουν χϊρεσ, όπωσ 

θ Φιλανδία και θ Ολλανδία, όπου το ποςοςτό αυτό φτάνει το 100%. Στθν Ελλάδα το 

αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 59%. Εκτόσ από τα διαδικτυακά παιχνίδια (κυρίωσ ςτα 

αγόρια) και τθν περιιγθςθ ςτον παγκόςμιο ιςτό, θ χριςθ του διαδικτφου από τουσ 

εφιβουσ εςτιάηεται ςε εφαρμογζσ επικοινωνίασ (chat, instant messaging, e-mail) 

και ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, hi5, myspace). Συνεπϊσ, το Google 

Wave, το οποίο όπωσ είπαμε ζχει προκφψει από το ςυνδυαςμό χαρακτθριςτικϊν 

των παραπάνω εφαρμογϊν, αλλά και ςυνδζεται με αυτζσ τισ εφαρμογζσ, αποτελεί 

ζνα οικείο περιβάλλον για τουσ εφιβουσ, ςτο οποίο κα χρειαςτοφν ελάχιςτο χρόνο 

εξοικείωςθσ και ζνα εργαλείο το οποίο κα ανανεϊςει και κα επεκτείνει τισ 

υπάρχουςεσ δραςτθριότθτζσ τουσ. 

Κακϊσ το Wave δεν ζχει ακόμα παραδοκεί ςτο κοινό, θ εφαρμογι του και τα 

αποτελζςματά τθσ ςτθν εκπαίδευςθ είναι κεωρθτικά. Ραρόλαυτά, κάποια 

μειονεκτιματα που υπάρχουν ςτθν περιοριςμζνθ αυτι ζκδοςθ πρζπει να 

επιςθμανκοφν. 

Αρχικά, δεν υπάρχει ακόμα τρόποσ να δθμιουργιςεισ ζνα wave ςτο οποίο οι 

ςυμμετζχοντεσ να ζχουν μόνο δικαιϊματα ανάγνωςθσ. Επίςθσ, είναι δφςκολο να 

ξεχωρίςεισ εφκολα τα μθνφματα που ζχουν ςχζςθ με το κζμα του wave και αυτά 

που αποτελοφν «κόρυβο», με αποτζλεςμα να είναι εφκολο να χακοφν «ςθμαντικά» 

μθνφματα. Στθ φάςθ αυτι, θ εφαρμογι είναι πολφ αργι και διαταράςςεται από 

κάποια “bugs”. Και τζλοσ, υπάρχει το ερϊτθμα του τι γίνεται όταν δε κζλεισ να 

χρθςιμοποιείσ ζνα wave πια. Δε μπορείσ να αποχωριςεισ από ζνα wave, μπορείσ 

απλά να το κάνεισ να «ςιωπιςει», πατϊντασ ζνα κουμπί και δε κα εμφανίηεται πια 
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ςτα Ειςερχόμενα. Δεν υπάρχει, όμωσ, προσ το παρόν, κάποιοσ τρόποσ διαγραφισ 

του. 

 

3.5.4 Το Google Wave ωσ CSCL εργαλείο  

Στθ ςυνζχεια βαςιηόμενοι ςτθ κεωρία τθσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ με Υποςτιριξθ 

Υπολογιςτι (CSCL),  κα δοφμε αν μποροφμε να κεωριςουμε το Google Wave ςαν 

ζνα κατάλλθλο εργαλείο για τθ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ όπου θ μάκθςθ 

μπορεί να λάβει χϊρα. 

Ο Koschmann υποςτθρίηει ότι θ CSCL βαςίηεται ςε διάφορεσ περιοχζσ ζρευνασ, οι 

οποίεσ διερευνοφν το κοινωνικό περιβάλλον και τθ μάκθςθ ωσ μια κοινωνικι 

διαδικαςία (Koschmann, 1996). Θ βαςικι ιδζα του Wave είναι να δθμιουργιςει 

ευκαιρίεσ για ςυνεργαςία. Θ Google δίνει κάποια παραδείγματα για τθν αξιοποίθςθ 

τθσ εφαρμογισ ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ (http://wave.google.com/using-

wave.html). Μια ςθμαντικι άποψθ είναι ότι θ ζρευνα ςτθ CSCL εςτιάηει 

περιςςότερο ςτθν διαδικαςία απ’ ότι ςτο αποτζλεςμα και ότι είναι ενδιαφζρον να 

κατανοθκεί αυτι θ διαδικαςία από τθν πλευρά του ςυμμετζχοντα (Koschmann, 

1996). Χρθςιμοποιϊντασ το Wave, οποιοςδιποτε ςυμμετζχει ςε ζνα wave μπορεί 

να παρακολουκιςει τθν εξζλιξθ, για παράδειγμα με τθ λειτουργία τθσ 

αναπαραγωγισ (playback). Μεταφζρει τθν προςοχι από το αποτζλεςμα ςτθ 

διαδικαςία. Ο τρόποσ με τον οποίο λειτουργεί μζχρι ςιμερα το Wave δε δίνει τελικό 

αποτζλεςμα ςε μια εργαςία, αφοφ ςε οποιαδιποτε ςτιγμι κάκε ςυμμετζχοντασ ζχει 

τθν ευκαιρία να ςυνεχίηει τθν ανάπτυξθ του wave όςο επικυμεί. 

Ο Suthers υποςτθρίηει ότι ο υπολογιςτισ δε μπορεί να αντικαταςτιςει τθν 

οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ που πραγματϊνεται ανάμεςα ςτουσ δαςκάλουσ και τουσ 

μακθτζσ, αλλά μπορεί να υποςτθρίξει και να γίνει ζνασ πόροσ για ςυνεργατικι 

μάκθςθ (Suthers, 2005). Οι δθμιουργοί του Wave δεν ζχουν αςχολθκεί κακόλου με 

το να προςφζρουν γνϊςθ ςτουσ χριςτεσ, αλλά προςφζρουν ζνα εργαλείο μζςω του 

οποίου κα αναπτυχκοφν οι ίδιοι οι χριςτεσ. Ο Suthers γράφει, επίςθσ, πωσ θ CSCL 

οφτε πρζπει, οφτε μπορεί αναγκαςτικά να αντικαταςτιςει τθν πρόςωπο με 

πρόςωπο επικοινωνία, αλλά μπορεί να εξερευνιςει τα πλεονεκτιματα τθσ 

οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, όμωσ, μπορεί να είναι ακόμα 

καλφτερθ από τθν άμεςθ επικοινωνία για τθ δθμιουργία ενόσ τελικοφ προϊόντοσ 

που κα ζχει διάρκεια και κα ενκαρρφνει τον αναςτοχαςμό και τθν ςυνεχι ανάπτυξι 

του. Οτιδιποτε γράφεται ςτο Wave αποκθκεφεται, ακόμα και αυτά που 

διαγράφονται ι επεξεργάηονται φυλάςςονται προκειμζνου να μποροφν να 

αναςυρκοφν ςτθ διαδικαςία τθσ αναπαραγωγισ. Επιπλζον, ςχολιάηει πωσ θ 
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τεχνολογία μπορεί να διευκολφνει τθ ςυνεργαςία, όταν κάποια μζρθ τθσ εργαςίασ 

μετατοπίηονται ςε τεχνολογικζσ λφςεισ κι ζτςι οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να 

επικεντρωκοφν ςτθ ςυν-δθμιουργία (Suthers, 2005). Πταν χρθςιμοποιείται το Wave 

οι ςυμμετζχοντεσ αφινουν πράγματα, όπωσ τθ δομι και τθν αποκικευςθ του 

υλικοφ ςτθν τεχνολογία, με αποτζλεςμα να μποροφν να επικεντρωκοφν ςτθν ουςία 

τθσ εργαςίασ τουσ. 

Ο Wegerif καταγράφει πζντε πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ: 

θ ταχφτθτα και ο αυτοματιςμόσ, θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ αλλαγϊν γριγορα, 

θ ανατροφοδότθςθ και θ απόκριςθ, ο χρόνοσ και θ απόςταςθ δεν αποτελοφν πλζον 

πρόβλθμα, θ δυνατότθτα και θ ικανότθτα να αναπτυχκεί ποικιλία διαφορετικϊν 

μζςων επικοινωνίασ (Wegerif, 2005). Το Wave ανταποκρίνεται ςτα περιςςότερα 

από αυτά. Θ ταχφτθτα και οι αυτοματιςμοί χρειάηονται περαιτζρω ανάπτυξθ. 

Αυξάνει, όμωσ, τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ μεγάλθσ ποικιλίασ διαφορετικϊν μζςων 

επικοινωνίασ μζςω των “gadgets”14, με ζναν τρόπο που δεν ζχει ξαναπαρουςιαςτεί 

ςτο παρελκόν. 

Οι Dennen και Paul αναρωτιοφνται πωσ μπορεί κάποιοσ να δει ότι ζνασ μακθτισ ζχει 

μάκει κάτι. Επίςθσ, διαπιςτϊνουν πωσ θ χριςθ του Διαδικτφου ζχει αλλάξει και από 

πθγι γνϊςθσ ζχει μετατραπεί ςε εργαλείο οικοδόμθςθσ γνϊςθσ (Dennen & Paul, 

2005). Οι δθμιουργοί του Wave ζχουν, επίςθσ, αλλάξει. Δεν εςτιάηουν ςτθν 

αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ μζςω μιασ εξελιγμζνθσ μθχανισ αναηιτθςθσ, ζχουν πάει ζνα 

βιμα παρακάτω ϊςτε να χρθςιμοποιιςουν όλθ τθν πλθροφορία που μποροφν να 

βρουν ςτο Διαδίκτυο για τθ δθμιουργία νζασ γνϊςθσ βοθκϊντασ και επιτρζποντασ 

ςτουσ χριςτεσ να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία αυτι. Για να αναλφςουμε τθ 

διαδικαςία μάκθςθσ μζςω διαλόγου, οι Dennen και Paul υποςτθρίηουν ότι πρζπει 

να κοιτάξουμε τθν ομάδα και όχι κάκε άτομο ξεχωριςτά. Λςχυρίηονται ότι απλά 

επειδι κάποιοσ ςυμμετζχει ςε μια ςυηιτθςθ, δεν είναι βζβαιο ότι ζχει μάκει κάτι. 

Καταλιγουν ότι πρζπει να κοιτάμε το γενικότερο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο θ μάκθςθ 

λαμβάνει χϊρα και ςτθ ςυνζχεια τθ δομι τθσ ςυηιτθςθσ που πραγματοποιείται. 

Υποςτθρίηουν ότι μποροφμε, χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ όπωσ αυτζσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν ανάλυςθ διαλόγου, να αρχίςουμε να καταλαβαίνουμε πωσ 

μια μάδα οικοδομεί γνϊςθ μζςω τθσ ςυηιτθςθσ (Dennen & Paul, 2005). Το Wave 

προςφζρει τθ δυνατότθτα να αναλφςουμε τθ δθμιουργία τθσ γνϊςθσ, βαςιςμζνοι 

ςε αυτι τθ πρακτικι, κακϊσ ολόκλθρθ θ εργαςία κα είναι αποκθκευμζνθ και 

διακζςιμθ για ςχολιαςμό. 

                                                 
14 Βλζπε Ραράρτθμα, Ενότθτα Α 
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Ζχει υποςτθριχκεί ότι το Wave κα είναι ζνα χριςιμο εργαλείο για εξ αποςτάςεωσ 

μάκθςθ. Οι So & Kim πιςτεφουν ότι οι μακθτζσ είναι ςυχνά δυςαρεςτθμζνοι από τθ 

ςυνεργατικι μάκθςθ ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. Κάποιοι από τουσ λόγουσ 

αυτισ τθσ δυςαρζςκειασ ςυνδζονται με τθν τεχνολογία, όπωσ τα δίκτυα, το 

λογιςμικό και θ ζλλειψθ ευκαιριϊν για ςφγχρονθ επικοινωνία (So & Kim, 2005). Το 

Wave δε μπορεί να βοθκιςει τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ με όλα αυτά τα 

προβλιματα, αλλά προςφζρει τθν επιλογι να εργαςτεί κάποιοσ ςφγχρονα και 

αςφγχρονα ςτο ίδιο wave. Αυτό ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ οι οποίοι επικυμοφν να 

ςυγκεντρωκοφν για μια ςφγχρονθ ςυηιτθςθ, μποροφν να το κάνουν χωρίσ εκείνοι 

που δε μποροφν να παρευρεκοφν να χάςουν κάτι. Ζχουν πάντα τθ δυνατότθτα να 

δουν τθ διαδικαςία κάποια ςτιγμι αργότερα. 

Οι Weinberger, Fisher & Stegermann περιγράφουν ζνα από τα πλεονεκτιματα τθσ 

CSCL, το οποίο είναι ότι οι μακθτζσ μποροφν να ανταλλάξουν επιχειριματα και 

αργότερα να αξιολογιςουν τθ ςειρά των επιχειρθμάτων ςτθν πάροδο του χρόνου  

με ζναν τελείωσ διαφορετικό τρόπο απ’ ότι όταν θ επικοινωνία πραγματοποιείται 

πρόςωπο με πρόςωπο. Αναφζρονται ςτα οφζλθ που υπάρχουν όταν οι μακθτζσ 

επιτυγχάνουν ςυγχρόνωσ εξειδικευμζνθ γνϊςθ του αντικειμζνου και μετα-γνϊςθ. 

Μζςω τθσ CSCL, οι μακθτζσ μποροφν να ςχθματίςουν ξεκάκαρθ εικόνα τθσ δικισ 

τουσ και των άλλων διαδικαςίασ μάκθςθσ και ζτςι αυτι γίνεται προςβάςιμθ για 

περαιτζρω ανάλυςθ (Weinberger, Fisher & Stegermann,2005). Εφόςον το Wave 

αποκθκεφει όλεσ τισ πλθροφορίεσ από όλα τα waves, μπορεί κάποιοσ να ανατρζξει 

ςε ζνα wave το οποίο είναι ανενεργό για αρκετό καιρό, προκειμζνου να το αναλφςει 

και να ςυνεχίςει τθν ανάπτυξθ του περιεχόμενοφ του. 

Οι Roschelle, Rosas & Nussbaum υποςτθρίηουν ότι θ τεχνολογία μπορεί να παίξει 

διττό ρόλο ωσ εργαλείο διαμεςολάβθςθσ, «αναπαριςτϊντασ το περιεχόμενο για να 

υποςτθρίξει το ςυλλογιςμό των μακθτϊν» και «ςυντονίηοντασ τθ ροι τθσ 

πλθροφορίασ για να υποςτθρίξει τθ ςυνεργατικι μάκθςθ» (Roschelle, Rosas & 

Nussbaum, 2005). Το Wave πλθροί άμεςο ρόλο ςτο ςυντονιςμό τθσ ροισ τθσ 

πλθροφορίασ και ζμμεςο ρόλο ςτθν αναπαράςταςθ του περιεχομζνου κακϊσ οι 

μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν gadgets για χάρτεσ, εικόνεσ βίντεο κ.α. 

Επίςθσ, οι Zahn, Hesse, Finke, Pea, Mills & Rosen γράφουν ότι οι μακθτζσ μακαίνουν 

να παρατθροφν και να αναλφουν μζςω των εργαλείων που ζχουν διερευνιςει. Ο 

μακθτισ μακαίνει να εςτιάηει ςε ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ ςτθ ςυνεργαςία του με 

άλλουσ με βίντεο ωσ κοινι αφετθρία. Μακαίνοντασ να ενςωματϊνει κείμενο και 

βίντεο, κα μάκει να δθμιουργεί, να ςχεδιάηει. Ο μακθτισ μακαίνει να δθμιουργεί 

μθ γραμμικι ροι πλθροφοριϊν μζςω ςυνδζςεων και αναφορϊν ςε προθγοφμενθ 

γνϊςθ, και να δουλεφει και να μακαίνει μζςω αυτϊν, για παράδειγμα το 
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υπερκείμενο ωκεί τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν ςυνειδθτά μια κοινι ιδζα του τι 

είναι το υπερκείμενο, ςαν ζνα πρϊτο βιμα ςτθν κοινι διαδικαςία μάκθςθσ (Zahn, 

Hesse, Finke, Pea, Mills & Rosen, 2005). Το Wave πθγαίνει το φαινόμενο του 

«υπερκειμζνου» ςτο επόμενο επίπεδο. Πχι μόνο μπορείσ να ςυνδζςεισ το υλικό που 

επικυμείσ ςτο wave, αλλά μπορείσ επιπλζον να ειςάγεισ το υλικό απευκείασ ςτο 

wave απλά ςφροντασ και αφινοντασ (dragging and dropping) κείμενα, εικόνεσ, κ.α. 

Υπάρχει, επίςθσ, και θ άποψθ του Zemel, ο οποίοσ πιςτεφει ότι θ αλλθλεπίδραςθ 

ςτθ CSCL αφορά ςτθν ανάγνωςθ, τθν ερμθνεία και τθν παραγωγι προςκθκϊν ςτθ 

ςυηιτθςθ που πραγματοποιείται. Οι ςυμμετζχοντεσ παράγουν τισ αναρτιςεισ τουσ 

ξεχωριςτά, αλλά μαηί δθμιουργοφν μια ςειρά από αναρτιςεισ, όπου κάκε μια ζχει 

ςχεδιαςτεί για να διαβαςτεί. Το πϊσ ζχει γίνει θ ερμθνεία μιασ ανάρτθςθσ φαίνεται 

ςτισ ακόλουκεσ αναρτιςεισ (Zemel, 2005). Το Wave προςφζρει ζνα νζο είδοσ 

επικοινωνίασ που υποςτθρίηεται από υπολογιςτι. Αρχικά, είναι μθ γραμμικι, που 

ςθμαίνει ότι οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να επιλζξουν να τοποκετιςουν το μινυμά 

τουσ οπουδιποτε κζλουν μζςα ςτο wave, ζτςι ϊςτε να διευκολφνει τθ δομι των 

ςυηθτιςεων. Κατά δεφτερον, οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να ςχεδιάςουν μθνφματα 

μαηί. Ζνα παραγόμενο μινυμα μπορεί να επεξεργαςτεί αμζτρθτεσ φορζσ από όλουσ 

τουσ ςυμμετζχοντεσ. Επιπλζον, οι ςυνειςφορζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ να διαβαςτοφν, 

αλλά με τθ χριςθ των gadgets, κάποιοσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει το γραπτό λόγο με 

εικόνεσ, βίντεο κ.α. 

Τζλοσ, οι Twidale, Wang & Hinn κεωροφν ότι το παιχνίδι, θ μάκθςθ και θ εργαςία 

ειςζρχονται το ζνα ςτο άλλο και αναρωτιοφνται αν οι τρεισ αυτζσ δραςτθριότθτεσ 

δεν αποτελοφν ςτθν πραγματικότθτα ςυνδυαςμό θ μια τθσ άλλθσ. Ριςτεφουν ότι το 

παιχνίδι είναι ςθμαντικό ςτθ μάκθςθ γιατί παρζχει κινθτοποίθςθ, κάρροσ και 

δθμιουργικότθτα, «βλζπουμε τισ αλλθλεπιδράςεισ μζςω παιχνιδιϊν με πολλζσ 

τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν να οδθγοφν ςε νζουσ τφπουσ αλλθλεπίδραςθσ, όπωσ για 

παράδειγμα με τθ χριςθ από τουσ νζουσ ανκρϊπουσ των μθνυμάτων κειμζνου (text 

messaging), των άμεςων μθνυμάτων (instant messaging) και των ιςτολογίων 

(blogging)» (Twidale, Wang & Hinn, 2005). Βλζποντασ πόςο γριγορα ταινίεσ όπωσ 

αυτι εμφανίςτθκαν, αφοφ θ Google διζκεςε τθν περιοριςμζνθ ζκδοςθ, μπορεί 

κανείσ να φανταςτεί τι κα μποροφςε να ςυμβεί όταν το κοινό αποκτιςει ελεφκερθ 

πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι. Μζςα από παιχνίδι και χιοφμορ, ο δθμιουργόσ τθσ 

ταινίασ όχι μόνο ζμακε ο ίδιοσ πωσ δουλεφει το εργαλείο, αλλά επζδειξε τισ 

δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ και ςε όλουσ τουσ κεατζσ τθσ ταινίασ. 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ κεωρικθκε χριςιμο να διερευνθκεί ςτθν πράξθ θ 

χριςθ του Google Wave ςτθ ςχολικι τάξθ ςτα πλαίςια του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν. 

http://www.youtube.com/watch?v=xcxF9oz9Cu0
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4. Μεκοδολογία – Υλοποίθςθ ζρευνασ 

 

4.1  Ερευνθτικι Μζκοδοσ - Επιλογι δείγματοσ 

Θ παροφςα ζρευνα αποτελεί μια πιλοτικι μελζτθ (pilot study), όπου διενεργείται 

πείραμα πεδίου (field experiment) ςε μια πειραματικι ομάδα (experimental group) 

και πραγματοποιείται διπλι μζτρθςθ πριν και μετά (pro and post tests) τθ 

διεξαγωγι του πειράματοσ. 

O όροσ «πιλοτικι μελζτθ» χρθςιμοποιείται με δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ ςτθν 

ζρευνα των κοινωνικϊν επιςτθμϊν. Μπορεί να αναφζρεται ςτισ ονομαηόμενεσ 

μελζτεσ ςκοπιμότθτασ (feasibility studies), οι οποίεσ είναι «μικρισ κλίμακασ 

εκδόςεισ ι δοκιμαςτικζσ εκτελζςεισ, που πραγματοποιοφνται κατά τθν 

προετοιμαςία μιασ μεγαλφτερθσ μελζτθσ» (Polit et al, 2001). Ωςτόςο, μια πιλοτικι 

μελζτθ μπορεί, επίςθσ, να είναι ζνα δοκιμαςτικό ενόσ ερευνθτικοφ εργαλείου 

(research instrument) (Baker, 1994). Ζνα από τα πλεονεκτιματα τθσ διενζργειασ 

πιλοτικισ μελζτθσ είναι ότι μπορεί να δϊςει εκ των προτζρων προειδοποιιςεισ για 

το που μπορεί να αποτφχει το κφριο ερευνθτικό project, που μπορεί να μθν 

ακολουκικθκαν τα ερευνθτικά πρωτόκολλα, ι αν προτεινόμενεσ μζκοδοι ι 

εργαλεία είναι ακατάλλθλα ι πολφπλοκα. Αυτοί είναι ςθμαντικοί λόγοι για να 

διεξαχκεί μια ποιοτικι μελζτθ, αλλά μπορεί να υπάρχουν και επιπλζον λόγοι που 

μπορεί να τθν κακιςτοφν απαραίτθτθ (Van Teijlingen E., Hundley V., 2001). 

Οι λόγοι που οδιγθςαν τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα να αποτελζςει πιλοτικι μελζτθ 

ιταν οι εξισ: 

 Το εργαλείο (Google Wave) που χρθςιμοποιικθκε ςτο πείραμα, αναπτφςςεται 

ωσ εργαλείο γενικισ χριςθσ και όχι για αμιγϊσ εκπαιδευτικό ςκοπό. Για το λόγο 

αυτό δεν ιταν δυνατό να προβλζψουμε τθν καταλλθλότθτα του ςτθ ςχολικι 

τάξθ.  

 Κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του πειράματοσ, το Google Wave βριςκόταν ςε 

φάςθ ανάπτυξθσ και θ ζκδοςθ που χρθςιμοποιικθκε ιταν περιοριςμζνθ.  

 Υπιρχε περιοριςμζνοσ χρόνοσ, κακϊσ το πείραμα ζλαβε χϊρα Απρίλθ και Μάθ 

2010, όπου πλθςίαηε το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

Αναφορικά με το δείγμα που επιλζχκθκε για το πείραμα, αποτελείτο από 21 

μακθτζσ τθσ Β’ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου Λαυρίου. Οι μακθτζσ αυτοί άνθκαν ςτο 

τμιμα του μακιματοσ επιλογισ «Εφαρμογζσ υπολογιςτϊν», το οποίο διδάςκεται 

ςτθ Β’ και ςτθ Γ’ τάξθ του Γενικοφ Λυκείου και αποτζλεςαν τθν πειραματικι ομάδα 

τθσ ζρευνασ.  
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4.2  Ερευνθτικζσ Υποκζςεισ 

Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται ζντονο ενδιαφζρον ςχετικά τθν προαγωγι τθσ 

Συνεργατικισ Μάκθςθσ με Υποςτιριξθ Υπολογιςτι (CSCL) ςε όλεσ τισ βακμίδεσ 

εκπαίδευςθσ, με τθ μελζτθ τθσ χριςθσ διάφορων νζων τεχνολογικϊν εργαλείων ςτα 

πλαίςια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Το ενδιαφζρον αυτό γίνεται εμφανζσ από τθν 

ζκταςθ τθσ διεξαγόμενθσ ζρευνασ και τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ. 

Ρραγματοποιοφνται πειραματικζσ μελζτεσ με ςκοπό τθν εξζλιξθ των παραδοςιακϊν 

εκπαιδευτικϊν μεκόδων, με ενςωμάτωςθ ςε αυτζσ νζων τεχνολογιϊν. Οι μελζτεσ 

αυτζσ, μεταξφ άλλων, διερευνοφν τθν αποτελεςματικότθτα των νζων 

μεκόδων/εργαλείων ςτθν επίτευξθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων, τθν ανταπόκριςθ των 

εκπαιδευόμενων ςτισ νζεσ μεκόδουσ, κακϊσ και τθν προαγωγι τθσ ςυνεργαςίασ με 

τθν πραγματοποίθςθ καινοτόμων δραςτθριοτιτων. 

Ζνα επιπλζον γεγονόσ που γεννά νζουσ προβλθματιςμοφσ, αλλά και ζντονεσ 

προςδοκίεσ ςχετικά με τθν αναδιοργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι θ 

ραγδαία εξζλιξθ του Διαδικτφου και των δυνατοτιτων που αναπτφςςονται μζςω 

αυτοφ. Το Διαδίκτυο και οι πόροι (resources) του μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

να υποςτθρίξουν μιασ ευρείασ κλίμακασ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ τοπικι 

και ευρεία ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικϊν, διευκόλυνςθ 

των διδακτικϊν μεκόδων επίλυςθσ προβλθμάτων και διερεφνθςθσ και τθν ςε βάκοσ 

γνϊςθ των επιςτθμϊν, με τθ βοικεια τθσ μοντελοποίθςθσ και τθσ οπτικοποίθςθσ. 

Το Διαδίκτυο μπορεί να απελευκερϊςει τθ διδαςκαλία από τα φυςικά ςφνορα του 

ςχολείου και τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ του προγράμματοσ των μακθμάτων 

(Lipponen et al, 1999). 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ αποτελεί θ διερεφνθςθ του κατά πόςο θ 

ενςωμάτωςθ ενόσ διαδικτυακοφ, ςυνεργατικοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ, και 

ςυγκεκριμζνα του Google Wave, το οποίο προάγει ςτο μζγιςτο τισ δυνατότθτεσ του 

Διαδικτφου, ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ Εφαρμογζσ Υπολογιςτϊν μπορεί να 

ςυμβάλλει: 

 Στθν κατάκτθςθ, από τουσ μακθτζσ, ςυγκεκριμζνων διδακτικϊν ςτόχων 

(ςχετικϊν με το μάκθμα «Εφαρμογζσ Υπολογιςτϊν»), όπωσ αυτοί ορίηονται από 

το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν του ΥΡΔΜΚ. 

 Στθ διαμόρφωςθ περιςςότερο κετικισ ςτάςθσ των μακθτϊν προσ τθ χριςθ και 

τθ χρθςιμότθτα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

 Στθν προαγωγι τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και τθν κατάκτθςθ των δεξιοτιτων 

που αναπτφςςονται από αυτιν. 
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Οι ερευνθτικζσ υποκζςεισ που προκφπτουν από τθν παραπάνω προβλθματικι και 

κα εξεταςτοφν ςτθ ςυνζχεια είναι οι ακόλουκεσ: 

(i) Πταν χρθςιμοποιείται ζνα διαδικτυακό, ςυνεργατικό εργαλείο γενικισ χριςθσ, 

όπωσ το Google Wave, επιτυγχάνεται θ κατάκτθςθ των διδακτικϊν ςτόχων που 

αφοροφν το μάκθμα των Εφαρμογϊν Υπολογιςτι, από τουσ μακθτζσ. 

(ii) Συμβάλλει θ ενςωμάτωςθ ενόσ διαδικτυακοφ, ςυνεργατικοφ εργαλείου γενικισ 

χριςθσ, όπωσ το Google Wave, ςτα πλαίςια ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςτθ 

διαμόρφωςθ περιςςότερο κετικισ ςτάςθσ των μακθτϊν προσ τθ χριςθ και τθ 

χρθςιμότθτα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

(iii) Θ αξιοποίθςθ ενόσ διαδικτυακοφ, ςυνεργατικοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ, 

όπωσ το Google Wave, ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, ςυμβάλλει ςτθ διεφρυνςθ 

τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν και ςτθν καλλιζργεια των δεξιοτιτων 

που αναπτφςςονται από αυτιν. 

 

4.3  Ερευνθτικά Εργαλεία 

Στθν ενότθτα αυτι γίνεται μια αναφορά ςτα ερευνθτικά εργαλεία που 
χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ζρευνα. Το ςφνολο των ερευνθτικϊν εργαλείων 
παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα, Ενότθτα Β. 

 

4.3.1 Ερωτθματολόγιο διαμόρφωςθσ του προφίλ των μακθτϊν 

Το ερωτθματολόγιο αυτό χρθςιμοποιικθκε προκειμζνου να ςυγκεντρωκοφν 
κάποιεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ παράγοντεσ εκείνουσ, οι οποίοι αφοροφν τα 
υποκείμενα του πειράματοσ και κα λθφκοφν υπόψθ κατά τθν εξαγωγι των 
ςυμπεραςμάτων. 

Συγκεκριμζνα οι πλθροφορίεσ αυτζσ αφοροφν: 

 Δθμογραφικά ςτοιχεία, τθν θλικία και το φφλο των μακθτϊν, 
 Τισ απόψεισ των μακθτϊν ςχετικά με τθ χριςθ και τθ χρθςιμότθτα των 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ,  
 Το είδοσ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου από τουσ μακθτζσ ςτθν κακθμερινι τουσ 

ηωι, και 
 Τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςτα πλαίςια τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 

Το ερωτθματολόγιο αυτό αποτελείται από τρεισ βαςικζσ ενότθτεσ: 

α) Ενότθτα 1. Χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι.  

Θ ενότθτα αυτι αποτελείται από δεκατρείσ ερωτιςεισ τφπου Likert, οι οποίεσ 
αφοροφν ςτάςεισ/απόψεισ ςχετικά με τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, 
κακϊσ και με τθ χρθςιμότθτα και τθ ςθμαςία των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 
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β) Ενότθτα 2. Χριςθ του διαδικτφου (internet). 

Στθν ενότθτα αυτι υπάρχουν οχτϊ ερωτιςεισ. Οι πζντε είναι ερωτιςεισ πολλαπλισ 
επιλογισ και τρεισ ερωτιςεισ τφπου ναι/όχι. Εδϊ ςυγκεντρϊνονται πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τισ ςυνικειεσ των μακθτϊν αναφορικά με το διαδίκτυο. 

γ) Ενότθτα 3. Χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςτο ςχολείο. 

Οι ερωτιςεισ ςτθν τρίτθ ενότθτα είναι επτά, τζςςερισ πολλαπλισ επιλογισ, δφο 
ανοικτοφ τφπου και μια τφπου ναι/όχι. Οι πλθροφορίεσ που ςυγκεντρϊνονται ς’ 
αυτιν τθν ενότθτα αφοροφν τθ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι από τουσ μακθτζσ 
ςτο χϊρο του ςχολείου. 

 

4.3.2 ουμπρίκα Αξιολόγθςθσ Συνεργαςίασ πριν και μετά τθ 
διεξαγωγι του πειράματοσ (από τουσ μακθτζσ) 

Σφμφωνα με τον Sabetiashraf, οι ρουμπρίκεσ υπθρετοφν διαφορετικοφσ ρόλουσ ςτισ 
διαφορετικζσ φάςεισ τθσ αξιολόγθςθσ15: 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ προ-αξιολόγθςθσ, οι ρουμπρίκεσ χρθςιμοποιοφνται 
για να αποςαφθνίςουν τισ προςδοκίεσ και τισ μεκόδουσ βακμολόγθςθσ ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να 
πραγματοποιιςουν μια αυτοαξιολόγθςθ πριν τθν παραγωγι τθσ εργαςίασ τουσ. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ αξιολόγθςθσ, οι ρουμπρίκεσ βοθκοφν τουσ 
αξιολογθτζσ να παραμείνουν ςυγκεντρωμζνοι ςτα προκακοριςμζνα ςτάνταρντσ 
επίδοςθσ και να αξιολογιςουν αντικειμενικά τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ μετά-αξιολόγθςθσ δίνεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
μια αξιολογθμζνθ ρουμπρίκα με ςαφι εξιγθςθ τθσ βακμολόγθςισ τουσ. Με τον 
τρόπο αυτόν αποκτοφν επίγνωςθ των αδυναμιϊν και των δυνατϊν τουσ ςθμείων. 

Στθν παροφςα ζρευνα χρθςιμοποιείται μια ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ τθσ 
ςυνεργαςίασ ςτθ φάςθ τθσ προ-αξιολόγθςθσ, θ οποία ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
μακθτζσ πριν τθ διεξαγωγι του πειράματοσ, ζτςι ϊςτε να διαπιςτωκεί θ ςτάςθ τουσ 
ςχετικά με τθν εργαςία ςε ομάδεσ. Θ ίδια ρουμπρίκα χρθςιμοποιείται και ςτθ φάςθ 
τθσ αξιολόγθςθσ, και ςυγκεκριμζνα ωσ εργαλείο αυτό-αξιολόγθςθσ των μακθτϊν 
αναφορικά με τθ ςτάςθ τουσ ωσ προσ τθ ςυνεργαςία για τθ διεξαγωγι εργαςιϊν, 
μετά τθν εμπειρία τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο πείραμα. 

Θ διπλι χριςθ τθσ ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ ζχει ςκοπό τθ 
ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων που κα μασ βοθκιςουν να απαντιςουμε ςτθν τρίτθ 
ερευνθτικι υπόκεςθ, του κατά πόςο, δθλαδι, θ αξιοποίθςθ ενόσ διαδικτυακοφ, 
ςυνεργατικοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, ςυμβάλλει ςτθ 
διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν και ςτθν καλλιζργεια των 
δεξιοτιτων που αναπτφςςονται από αυτιν. 

 

4.3.3 ουμπρίκεσ Αξιολόγθςθσ (από τον εκπαιδευτικό) 

Σφμφωνα με τουσ διαφορετικοφσ ρόλουσ τθσ ρουμπρίκασ, ανάλογα με τθ φάςθ 
αξιολόγθςθσ, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οι παροφςεσ 

                                                 
15 http://www.mnstate.edu/instrtech/scmodules/Rubrics/rubrics/rubrics3.html 
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ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιοφνται κατά τθ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ. Οι 
ρουμπρίκεσ αυτζσ ςυμπλθρϊνονται από τον εκπαιδευτικό μετά τθν ολοκλιρωςθ 
των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων του ςεναρίου. 

i. ουμπρίκα Αξιολόγθςθσ Νοθτικοφ Χάρτθ 

Συμπλθρϊνεται μια ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ νοθτικοφ χάρτθ για τθν κάκε ομάδα, 
όπου τα κριτιρια που αξιολογοφνται είναι θ εμφάνιςθ, το περιεχόμενο, θ χριςθ 
εικόνων και ςυμβόλων, θ χριςθ χρωμάτων και θ κατανόθςθ. Θ ςυγκεκριμζνθ 
αξιολόγθςθ πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό, προκειμζνου να  διαπιςτϊςει 
το βακμό επίτευξθσ των διδακτικϊν ςτόχων που ζχουν τεκεί κατά το ςχεδιαςμό του 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Τα ςυμπεράςματα των αποτελεςμάτων τθσ ρουμπρίκασ 
αυτισ κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ μελζτθ τθσ πρϊτθσ ερευνθτικισ υπόκεςθσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ, ςε ποιο βακμό, δθλαδι, με τθν ενςωμάτωςθ ενόσ 
διαδικτυακοφ, ςυνεργατικοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, επιτυγχάνεται θ κατάκτθςθ των διδακτικϊν ςτόχων που ζχουν τεκεί, 
από τουσ μακθτζσ. 

ii. ουμπρίκα Αξιολόγθςθσ Συνεργαςίασ 

Συμπλθρϊνεται μια ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ ςυνεργαςίασ για κάκε ςυμμετζχοντα, 
ςτθν οποία αξιολογοφνται κριτιρια ςχετικά με τθ ςυνειςφορά του ςτθν ομάδα, τθν 
υπευκυνότθτα του απζναντι ςτισ υποχρεϊςεισ του, κ.α. Τα ςυμπεράςματα τθσ 
ρουμπρίκασ αυτισ ςε ςυνδυαςμό με τα ςυμπεράςματα από τισ αντίςτοιχεσ 
ρουμπρίκεσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ που κα ζχουν ςυμπλθρϊςει οι 
ςυμμετζχοντεσ, κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ μελζτθ τθσ τρίτθσ ερευνθτικισ 
υπόκεςθσ ςχετικά με τθ ςυμβολι τθσ αξιοποίθςθσ ενόσ διαδικτυακοφ, 
ςυνεργατικοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, ςτθ διεφρυνςθ 
τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν και ςτθν καλλιζργεια των δεξιοτιτων που 
αναπτφςςονται από αυτιν. 

 

4.3.4 Φφλλα Δραςτθριοτιτων 

Για διερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, εν γζνει κεωρείται ότι απαιτείται μιασ μορφισ 
κακοδιγθςθ, είτε από τον διδάςκοντα, είτε από το ςφςτθμα το ίδιο (Balacheff, 
1994, Linard, 1990), είτε ίςωσ μζςω των φφλλων δραςτθριοτιτων (Ορφανόσ Σ., 
Δθμθτρακοποφλου Α., 2004).  

Κατά τθ διάρκεια του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου τθσ παροφςασ μελζτθσ 
χρθςιμοποιοφνται τρία φφλλα δραςτθριοτιτων. Με τθ χριςθ των φφλλων αυτϊν 
υποςτθρίηεται θ νοθτικι διαδρομι των μακθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ διερεφνθςθσ, 
και επιπλζον, επιχειρείται θ ενεργόσ εμπλοκι τουσ ςε μια ςειρά δραςτθριοτιτων, οι 
οποίεσ κα οδθγιςουν τελικά ςτθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων μακθςιακϊν ςτόχων. 

 

4.3.5 Ραρατθριςεισ 

Σφμφωνα με τουσ Cohen, Manion και Morrison (2008, ς. 513-515), τα δεδομζνα που 
προζρχονται από παρατιρθςθ ζλκουν τον ερευνθτι, κακϊσ του δίνουν τθν ευκαιρία 
να ςυλλζξει «ηωντανά» δεδομζνα από πραγματικζσ καταςτάςεισ. Ο ερευνθτισ ζχει 
τθν ευκαιρία να δει επιτόπου αυτά που ςυμβαίνουν και όχι ωσ δευτερογενι 
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δεδομζνα (Patton, 1990). Αυτό επιτρζπει ςτουσ ερευνθτζσ να κατανοιςουν το 
πλαίςιο των δραςτθριοτιτων (προγραμμάτων), να είναι ανοικτοί και να 
λειτουργοφν επαγωγικά, να βλζπουν πράγματα που ςε άλλθ περίπτωςθ αςυνείδθτα 
κα τουσ διζφευγαν, να ανακαλφπτουν ςτοιχεία για τα οποία οι ςυμμετζχοντεσ δε κα 
μιλοφςαν ελεφκερα ςε μια ςυνζντευξθ, να προχωροφν πζρα από δεδομζνα που 
αφοροφν τισ αντιλιψεισ (των υποκειμζνων) (π.χ. απόψεισ από ςυνεντεφξεισ) και να 
ζχουν πρόςβαςθ ςτθν προςωπικι γνϊςθ (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Στθν εικόνα16 που ακολουκεί (εικόνα 11) αναφζρονται τα πλεονεκτιματα και τα 
μειονεκτιματα τθσ παρατιρθςθσ ωσ ερευνθτικισ μεκόδου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ παρατιρθςθσ ωσ ερευνθτικισ μεκόδου 

                                                 
16 Ρροςαρμογι από: “Αξιοποίθςθ των Ψθφιακϊν Ραιχνιδιϊν ςτο πλαίςιο του Αναλυτικοφ 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν των Σχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ” 

• Αποτελζι ζνα μζςο ελζγχου τθσ 

πραγματικότθτασ. 

• Ραρζχει ςτον ερευνθτι τθ δυνατότθτα για 

μια ματιά ςτθν κακθμερινι ςυμπεριφορά 

των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα, θ οποία 

διαφορετικά μπορεί να κεωροφνταν 

δεδομζνθ, αναμενόμενθ ι ακόμθ και να 

περνοφςε απαρατιρθτθ. 

• Ρροςεκτικά ςχεδιαςμζνα προγράμματα 

διενζργειασ παρατθριςεων μποροφν να 

ςυμβάλλουν αποτελεςματικά ςτθν 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που ςυχνά 

δθμιουργοφνται λόγω χρονικισ απόςταςθσ 

ανάμεςα ςτθν πράξθ παρατιρθςθσ και τθν 

καταγραφι των γεγονότων. 

• Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ παρουςία ενόσ 

παρατθρθτι κεωρείται λιγότερο 

ενοχλθτικι, για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

ζρευνα, ςυγκριτικά με τθ διενζργεια 

ςυνζντευξθσ ι ςυμπλιρωςθ 

ερωτθματολογίου. 

• Ρροςφζρει ςτον ερευνθτι περιοριςμζνεσ 

δυνατότθτεσ άςκθςθσ ελζγχου ςτο 

περιβάλλον και τα γεγονότα που 

παρατθρεί. 

• Τα δεδομζνα που ςυγκεντρϊνονται δεν 

είναι εφκολο να ποςοςτικοποιθκοφν και 

να οδθγιςουν τελικά ςτθν εξαγωγι 

αρικμθτικϊν αποτελεςμάτων. 

• Το δείγμα που χρθςιμοποιείται ςτο 

πλαίςιο τθσ διενζργειασ παρατθριςεων 

είναι ςχετικά μικρό, γεγονόσ που 

ενδζχεται να προκαλζςει προβλιματα 

όςον αφορά τθν εγκυρότθτα και 

αξιοπιςτία των εξαγϊμενων 

ςυμπεραςμάτων. 

• Ρροκαλεί δυςκολίεσ όςον αφορά τθ 

διατιρθςθ ανωνυμίασ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα. 
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Τα είδθ τθσ παρατιρθςθσ που είναι διακζςιμα ςτον ερευνθτι εκτείνονται ςε ζνα 
ςυνεχζσ από τθ μθ δομθμζνθ ςτθ δομθμζνθ παρατιρθςθ. Στθν περίπτωςθ μιασ 
αυςτθρά δομθμζνθσ παρατιρθςθσ ξζρουμε από πριν τι αναηθτοφμε και ζχουμε 
διαμορφϊςει προκαταβολικά τισ κατθγορίεσ τθσ παρατιρθςθσ. Σε μια θμιδομθμζνθ 
παρατιρθςθ ζχουμε μια ατηζντα κεμάτων, αλλά για να φωτίςουν τα ςτοιχεία τα 
κζματα αυτά, ςυλλζγονται με ζναν πολφ λιγότερο προκακοριςμζνο και 
ςυςτθματικό τρόπο. Στθ μθ δομθμζνθ παρατιρθςθ είμαςτε λιγότερο ξεκάκαροι 
ςχετικά με το τι αναηθτοφμε και επομζνωσ πρζπει κανείσ να μπει ςτθν κατάςταςθ 
και να παρατθριςει τι ςυμβαίνει πριν αποφαςίςει για τθ ςθμαςία τθσ ζρευνασ. Με 
λίγα λόγια, ςτθ δομθμζνθ παρατιρθςθ ζχουμε αποφαςίςει για τισ υποκζςεισ 
εργαςίασ και χρθςιμοποιοφμε τα δεδομζνα τθσ παρατιρθςθσ για να 
επιβεβαιϊςουμε ι να διαψεφςουμε αυτζσ τισ υποκζςεισ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ 
θμιδομθμζνθ και κυρίωσ θ μθ δομθμζνθ παρατιρθςθ δθμιουργεί υποκζςεισ παρά 
τισ ελζγχει. Οι θμιδομθμζνεσ και οι μθ δομθμζνεσ παρατθριςεισ προςφζρουν μια 
επιςκόπθςθ των δεδομζνων τθσ παρατιρθςθσ προτοφ δϊςουν κάποιεσ ιδζεσ 
ςχετικά με τθν ερμθνεία των φαινομζνων που παρατθροφνται (Cohen, Manion & 
Morrison, 2008). 

Ο Gold (1958) προςφζρει, επίςθσ, μια γνωςτι κατθγοριοποίθςθ των ρόλων του 
ερευνθτι ςτθν παρατιρθςθ: 

 Απόλυτοσ ςυμμετζχων. Ο ερευνθτισ ζχει ενεργι ςυμμετοχι και αναλαμβάνει 
ςυγκεκριμζνο ρόλο ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ που παρατθρείται, χωρίσ πολλζσ 
φορζσ να δθλϊνει ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ότι είναι ερευνθτισ. 

 Συμμετζχοντασ ωσ παρατθρθτισ. Ο ερευνθτισ αποτελεί μζλοσ τθσ ομάδασ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα και καταγράφει τα διαδραματιηόμενα γεγονότα για 
ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. 

 Ραρατθρθτισ ωσ ςυμμετζχοντασ. Θ ταυτότθτα του ερευνθτι είναι γνωςτι ςτα 
μζλθ τθσ ομάδασ και θ επαφι μαηί τουσ λιγότερο άμεςθ. 

 Απόλυτοσ παρατθρθτισ. Θ φπαρξθ του παρατθρθτι είναι παντελϊσ άγνωςτθ ςτα 
μζλθ  τθσ υπό μελζτθ ομάδασ, τα οποία δε γνωρίηουν καν ότι παρατθροφνται. 

Στα πλαίςια τθσ παροφςα ζρευνασ οι παρατθριςεισ πραγματοποιοφνται με τθν 
παρουςία του ερευνθτι ςτο πεδίο, όπου λαμβάνει χϊρα το πείραμα. Ο ερευνθτισ 
ζχει ζνα ενδιάμεςο ρόλο κακϊσ οι ςυμμετζχοντεσ γνωρίηουν τθν ταυτότθτά του, 
αλλά ςυγχρόνωσ ςυμμετζχει ςτθν εξζλιξθ του πειράματοσ ωσ κακοδθγθτισ και 
υποςτθρικτισ τθσ διαδικαςίασ. Πςον αφορά το είδοσ τθσ παρατιρθςθσ, πρόκειται 
για ζνα ςυνδυαςμό θμιδομθμζνθσ και μθ δομθμζνθσ παρατιρθςθσ, κακϊσ υπάρχει 
από τθ μία, μια γενικι ατηζντα κεμάτων για τα οποία, όμωσ, δεν υπάρχει ζνασ 
ςυςτθματικόσ ι προκακοριςμζνοσ τρόποσ ςυλλογισ ςτοιχείων. Από τθν άλλθ, 
κεωρικθκε ότι πικανόν να υπάρξουν και ςτοιχεία για τα οποία δεν μπορεί να 
προβλεφκεί θ ςθμαςία τουσ για τθν ζρευνα. 

 

4.4 Σχεδιαςμόσ Εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Αρχικά, προκειμζνου να τεκμθριωκεί θ επιλογι του μακιματοσ «Εφαρμογζσ 
Υπολογιςτϊν» για τθ διεξαγωγι τθσ παροφςασ ζρευνασ, κεωρείται ςκόπιμο να γίνει 
μια ςφντομθ περιγραφι του περιεχομζνου μακιματοσ, των διδακτικϊν του ςτόχων, 
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αλλά και των οδθγιϊν και προτάςεων που δίνονται από το ΥΡΔΜΚ για τθ 
διδαςκαλία του.  

4.4.1 Το μάκθμα «Εφαρμογζσ Υπολογιςτϊν» ςτο Γενικό Λφκειο 

Σφμφωνα με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ.), το μάκθμα επιλογισ 
Εφαρμογζσ Υπολογιςτϊν εντάςςεται ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα των Β’ και Γ’ τάξεων, 
του Γενικοφ Λυκείου και ζχει γενικό ςκοπό: 

 Τθν επζκταςθ τθσ γενικι πλθροφορικισ παιδείασ των μακθτϊν με ζμφαςθ ςτθν 
ανάπτυξθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ υπολογιςτικϊν 
και δικτυακϊν τεχνολογιϊν ωσ εργαλείο μάκθςθσ και ςκζψθσ. 

 Τθν ενθμζρωςθ των μακθτϊν για τισ εφαρμογζσ τθσ πλθροφορικισ ςτο 
ςφγχρονο κόςμο και ειδικότερα για τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει και τισ 
προοπτικζσ που δθμιουργεί ςτον κλάδο/κατεφκυνςθ που επζλεξαν (ι πρόκειται 
να επιλζξουν) για να ςπουδάςουν. 

 Τθν ευαιςκθτοποίθςθ, τον προβλθματιςμό και τθν ανάπτυξθ κριτικισ 
ικανότθτασ εκ μζρουσ των μακθτϊν, ςτα κοινωνικά, θκικά, πολιτιςμικά, κ.α. 
ηθτιματα που τίκενται με τθν «ειςβολι» των υπολογιςτικϊν και δικτυακϊν 
τεχνολογιϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. 

Θ προςζγγιςθ των εννοιϊν και θ καλλιζργεια δεξιοτιτων που απαιτοφνται για τθν 
επίτευξθ του γενικοφ ςκοποφ ταξινομοφνται ςε τρεισ άξονεσ-ενότθτεσ: 

1. Ο Κόςμοσ τθσ Ρλθροφορικισ. Εςτιαςμζνθ επιςκόπθςθ των εφαρμογϊν τθσ 
Ρλθροφορικισ, Ρολυμζςα, Επικοινωνίεσ και Δίκτυα. 

2. Διερευνϊ-Δθμιουργϊ-Ανακαλφπτω. Συνκετικζσ εργαςίεσ με λογιςμικό 
εφαρμογϊν γενικισ χριςθσ, λογιςμικό ανάπτυξθσ πολυμζςων, λογιςμικό 
δικτφων, εκπαιδευτικό λογιςμικό και προγραμματιςτικά περιβάλλοντα. 

3. Ρλθροφορικι και Σφγχρονοσ Κόςμοσ. Το μζλλον… 

 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν 2θ ενότθτα «Διερευνϊ-Δθμιουργϊ-Ανακαλφπτω» με 
τθν οποία επιδιϊκεται, να εμπλακοφν οι μακθτζσ ςε ποικίλεσ, πιο ςφνκετεσ και 
ολοκλθρωμζνεσ δραςτθριότθτεσ ϊςτε να αποκτιςουν εμπειρίεσ οι οποίεσ: 

 Διευκολφνουν τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ του μακθτι να δθμιουργεί. 
 Ενεργοποιοφν διάφορα μακθςιακά μοντζλα, μζςα από ποικίλεσ διδακτικζσ 

ςτρατθγικζσ και με τθ χριςθ πολλαπλϊν μζςων. 
 Υπογραμμίηουν το ςυμμετοχικό-ςυνεργατικό χαρακτιρα τθσ μάκθςθσ. 
 Αξιοποιοφν τισ υπολογιςτικζσ και δικτυακζσ τεχνολογίεσ ωσ εργαλείο μάκθςθσ 

και ςκζψθσ. 
 Ευνοοφν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων μοντελοποίθςθσ και τεχνικϊν επίλυςθσ 

προβλθμάτων. 
 Ραρζχουν ευχζρεια ςτθ χριςθ ςυμβολικϊν μζςων ζκφραςθσ και διερεφνθςθσ. 
 Ενκαρρφνουν τθν αναλυτικι και τθ ςυνκετικι ςκζψθ. 
 Καλλιεργοφν διαχρονικζσ δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ λογιςμικοφ. 
 Λειτουργοφν μζςα ςε κλίμα αμοιβαίου ςεβαςμοφ. 
 Δίνουν μια ςυνολικι εικόνα τθσ πλθροφορικισ και αποκαλφπτουν τισ ςχζςεισ 

μεταξφ των επιμζρουσ εφαρμογϊν, εργαλείων, κλπ. 
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Ζτςι, το μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ ςυμβάλλει ςτθν προςπάκεια για 
επαναπροςανατολιςμό τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ ςε μια κατεφκυνςθ που ευνοείται 
και διευκολφνεται θ ενεργθτικι απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ και ανάπτυξθ ικανοτιτων 
μεκοδολογικοφ χαρακτιρα. 

Ριο ςυγκεκριμζνα το Α.Ρ.Σ. ςτθ 2θ ενότθτα προτείνει17: 

 

Ρεριεχόμενα Στόχοι 

Οι μακθτζσ πρζπει… 

Οδθγίεσ - Ραρατθριςεισ 

Συνκετικζσ εργαςίεσ 

Δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ με χριςθ 
πακζτων λογιςμικοφ, 
προγραμματιςτικϊν 
εργαλείων, υπθρεςιϊν 
του Διαδικτφου και 
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

να δραςτθριοποιοφνται 
και να δθμιουργοφν ϊςτε 
να ανακαλφπτουν και να 
χαίρονται τθ γνϊςθ. 

Να δοκοφν εργαςίεσ ςτισ 
οποίεσ οι μακθτζσ κα 
χρθςιμοποιοφν τα 
εργαλεία που υπάρχουν 
ςτο ςχολικό εργαςτιριο. 

Να δοκεί ζμφαςθ 

 Στθ χριςθ του 
διαδικτφου 

 Στον πειραματιςμό με 
εκπαιδευτικό λογιςμικό 

 ….. 

Ρίνακασ 4. Α.Ρ.Σ. Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ/Υπολογιςτϊν Ενιαίου Λυκείου, Ρρόγραμμα 
Σπουδϊν 

Επιπλζον, οι διδακτικζσ οδθγίεσ του ΥΡΔΜΚ για τα μακιματα Ρλθροφορικισ 
Γυμναςίου και Γενικοφ Λυκείου επιςθμαίνουν: 

α) Θ φλθ δε κα πρζπει να διδάςκεται γραμμικά. Συνίςταται οι μακθτζσ να 
εμπλακοφν ςε δραςτθριότθτεσ (τθσ δεφτερθσ ενότθτασ) από τθν αρχι τθσ ςχολικισ 
χρονιάσ παράλλθλα με τθ κεωρθτικι κατάρτιςι τουσ. 

β) Στθ δεφτερθ ενότθτα, θ οποία αποτελεί και το μεγαλφτερο μζροσ του Α.Ρ.Σ., 
παρζχεται θ δυνατότθτα για δραςτθριότθτεσ ελεφκερθσ επιλογισ οι οποίεσ 
διευκολφνουν τθν ενεργθτικι απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ, τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων 
μεκοδολογικοφ χαρακτιρα και τθν καλλιζργεια ελεφκερθσ ςκζψθσ και ζκφραςθσ. 
Ζμφαςθ δίνεται ςτθ μεκοδολογία επίλυςθσ και ςτθ μοντελοποίθςθ προβλθμάτων 
και όχι ςτθν άςκθςθ με ςυγκεκριμζνο λογιςμικό. Τα μζςα-εργαλεία δεν είναι 
αυτοςκοπόσ. Το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι επιλογισ των μακθτϊν 
και του κακθγθτι. Το μάκθμα δεν είναι επιμορφωτικό ςεμινάριο ςε ςυγκεκριμζνο 
λογιςμικό. Οι μακθτζσ πρζπει να βοθκθκοφν να ανακαλφψουν τισ ςχζςεισ μεταξφ 
των επιμζρουσ εφαρμογϊν, εργαλείων κτλ., ϊςτε να αποκτιςουν διαχρονικζσ 
δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ λογιςμικοφ και ςυνολικι εικόνα για τθν πλθροφορικι18. 

Συνεπϊσ, ςτα πλαίςια των ςτόχων του μακιματοσ ςφμφωνα με το Α.Ρ.Σ. και των 
διδακτικϊν οδθγιϊν του ΥΡΔΜΚ που αναφζρκθκαν παραπάνω, επιλζχκθκε το 
διαδικτυακό, ςυνεργατικό εργαλείο γενικισ χριςθσ, Google Wave, για τθ διεξαγωγι 

                                                 
17 Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ/Υπολογιςτϊν Ενιαίου Λυκείου, Ρρόγραμμα Σπουδϊν 
18 Οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία των Μακθμάτων του Γενικοφ Λυκείου 
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ενόσ πιλοτικοφ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, μζςω του οποίου κα αναηθτθκοφν 
απαντιςεισ ςτισ ερευνθτικζσ υποκζςεισ που διατυπϊκθκαν ςε προθγοφμενθ 
ενότθτα. 

 

4.4.2 Εκπαιδευτικι Στρατθγικι 

Το ςενάριο που χρθςιμοποιείται ςτθν εργαςία βαςίηεται ςτο εκπαιδευτικό μοντζλο 

5E Instructional Model, το οποίο δθμιουργικθκε από τον Rogers Bybee (1997). 

Σφμφωνα με τον Bybee, θ ακολουκία αυτοφ του μακιματοσ υιοκετικθκε από το 

μοντζλο Atkin/Karplus, το οποίο εκδόκθκε το 1962, και ιταν βαςιςμζνο ςτον 

εποικοδομθτιςμό. Το μοντζλο αυτό ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να αντιμετωπίςουν 

τον αρχικό τουσ ςυλλογιςμό με νζα ςτοιχεία και τελικά να τροποποιιςουν 

οποιεςδιποτε προχπάρχουςεσ παρανοιςεισ μπορεί να είχαν. 

Το διδακτικό μοντζλο 5Ε χωρίηεται ςε πζντε φάςεισ μάκθςθσ: Εμπλοκι 
(Engagement), Διερεφνθςθ (Exploration), Εξιγθςθ (Explanation), Επεξεργαςία 
(Elaboration)  και Αξιολόγθςθ (Evaluation). Ο Bybee περιζγραψε ςφντομα κάκε 
φάςθ και το ςκοπό τθσ, όπωσ παρουςιάηεται ςτον πίνακα19 (πίνακασ 5) που 
ακολουκεί. 
 

ΦΑΣΗ ΡΕΙΓΑΦΗ-ΣΚΟΡΟΣ 

Εμπλοκι Να δεςμεφςει τουσ μακθτζσ ςτθ μακθςιακι δραςτθριότθτα. 

Αυτι θ φάςθ πρζπει να κάνει τισ ςυνδζςεισ με περαςμζνα 

γεγονότα, πρότερθ γνϊςθ των μακθτϊν και μακθςιακζσ 

εμπειρίεσ που πρόκειται να λάβουν χϊρα. Ρρζπει να είναι 

μικρισ διάρκειασ και απλι και μπορεί να περιλαμβάνει τθ 

κζςθ ενόσ ερωτιματοσ, τον οριςμό ενόσ προβλιματοσ ι τθν 

επίδειξθ ενόσ αντιφατικοφ γεγονότοσ. 

Διερεφνθςθ Να δϊςει ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να διερευνιςουν τισ 

ιδζεσ τουσ. Στθ φάςθ αυτι οι μακθτζσ πρζπει να ζχουν 

κοινζσ, ςτακερζσ εμπειρίεσ, πάνω ςτισ οποίεσ μποροφν να 

ςτθρίξουν επιςτθμονικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ. 

Εξιγθςθ Οι ζννοιεσ πρζπει να γίνουν ξεκάκαρεσ ςτουσ μακθτζσ. Ο 

κακθγθτισ ακοφει πρϊτα τισ εξθγιςεισ των μακθτϊν που 

βαςίηονται ςτισ παρατθριςεισ τουσ και ςτθ ςυνζχεια 

ειςάγει κοινοφσ όρουσ και λεξιλόγιο και προςφζρει τεχνικζσ 

και επιςτθμονικζσ εξθγιςεισ. 

Επεξεργαςία Εφαρμογι, επζκταςθ ι επεξεργαςία των εννοιϊν και 

διαδικαςιϊν που ζχουν μελετθκεί. Είναι μια ευκαιρία για 

                                                 
19 Ρροςαρμογι από: Bybee R., Achieving scientific literacy 
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περαιτζρω ξεκακάριςμα τυχόν παρανοιςεων που ζχουν 

παραμείνει. Ρρωταρχικόσ ςκοπόσ, όμωσ, είναι να 

διευκολφνει τθ γενίκευςθ εννοιϊν, διαδικαςιϊν και 

δεξιοτιτων. 

Αξιολόγθςθ Να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ άμεςθ ανατροφοδότθςθ 

ςχετικά με τισ εξθγιςεισ τουσ και να αξιολογιςει τα 

μακθςιακά αποτελζςματα. 

Ρίνακασ 5. Ρεριγραφι-Σκοπόσ φάςεων του διδακτικοφ μοντζλου 5E 

Το εκπαιδευτικό ςενάριο τθσ εργαςίασ ακολουκεί τισ πζντε φάςεισ του διδακτικοφ 

μοντζλου 5E, αλλά είναι εμπλουτιςμζνο και με δραςτθριότθτεσ που βαςίηονται ςτισ 

ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ του Καταιγιςμοφ Λδεϊν (Brainstorming) και τθσ Νοθτικισ 

Χαρτογράφθςθσ (Mind Mapping). 

 

4.4.3 Εκπαιδευτικό Σενάριο 

Ρεριγραφι Εκπαιδευτικοφ Σεναρίου20 

0.Εκπαιδευτικι 
προςζγγιςθ 

Διδακτικό Μοντζλο 5E (5E Instructional Model) 

1. Τίτλοσ ςεναρίου Δίκτυο Υπολογιςτϊν - Διαδίκτυο 

2. Εκπαιδευτικό 

πρόβλθμα 

Οι μακθτζσ μζχρι το λφκειο ζχουν ζρκει ςε επαφι με 

διάφορεσ εφαρμογζσ των υπολογιςτϊν, αλλά ζχουν ελάχιςτθ 

επαφι με το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ επιςτιμθσ τθσ 

πλθροφορικισ. Οι ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο χϊρο 

τθσ πλθροφορικισ δεν είναι ξεκάκαρεσ ςτο μυαλό των 

μακθτϊν και ςυχνά υπάρχουν παρανοιςεισ. Επιπλζον, 

υπάρχει μια διαςτρεβλωμζνθ αντίλθψθ ότι οι εφαρμογζσ του 

υπολογιςτι είναι κατά κφριο λόγο μζςο διαςκζδαςθσ και 

ψυχαγωγίασ και δεν ζχουν κάποια περαιτζρω χρθςιμότθτα. 

Στα πλαίςια, λοιπόν, του Α.Ρ.Σ. του μακιματοσ «Εφαρμογζσ 

Υπολογιςτϊν» (αναλφκθκε ςε προθγοφμενθ ενότθτα) δίνεται 

θ δυνατότθτα να αντιμετωπίςουν οι μακθτζσ τυχόν 

παρανοιςεισ ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ πλθροφορικισ, μζςα 

από δραςτθριότθτεσ ςχεδιαςμζνεσ ςε υπολογιςτικζσ και 

δικτυακζσ τεχνολογίεσ, αλλά και να ςυνδζςουν υπολογιςτικζσ 

εφαρμογζσ και με άλλουσ τομείσ δραςτθριοτιτων τουσ. 

 

                                                 
20 Ρροςαρμογι από: “Cosmos: An advanced scientific repository for science teaching and 
learning” 



σελίδα | 85  

 

3. Στόχοι εκπαιδευτικοφ 

ςεναρίου 

Γνϊςεισ: 

Οι εκπαιδευόμενοι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ κα 
πρζπει να είναι ικανοί: 

 Να αναγνωρίηουν τι είναι το διαδίκτυο, τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά του και ποιεσ υπθρεςίεσ προςφζρει. 

 Να αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ 
τεχνολογία του διαδικτφου και των υπολογιςτϊν.  

Λκανότθτεσ: 

Οι εκπαιδευόμενοι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ κα 
πρζπει να είναι ικανοί: 

 Να ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ με τθ ςτιριξθ τθσ 
τεχνολογίασ. 

 Να ςυνεργάηονται με τθ ςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ για τθν 
εκπόνθςθ εργαςιϊν. 

Στάςεισ: 

Οι εκπαιδευόμενοι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ κα 
πρζπει να ζχουν κατανοιςει τθν χρθςιμότθτα τθσ 
τεχνολογίασ και του διαδικτφου ςτισ κακθμερινζσ τουσ 
δραςτθριότθτεσ. 

4. Χαρακτθριςτικά και 

ανάγκεσ 

εκπαιδευομζνων 

Γνωςτικά: 

Οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να:  

 Είναι εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ του Θ/Υ και εφαρμογϊν 
ςε παρακυρικό περιβάλλον. 

 Γνωρίηουν τι είναι νοθτικόσ χάρτθσ και πωσ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν περιγραφι μιασ ζννοιασ. 

Ψυχοκοινωνικά: 

Ρικανόν να υπάρχουν εκπαιδευόμενοι οι οποίοι να μθν είναι 
πρόκυμοι να ςυμμετάςχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Δθμογραφικά: 

Υπάρχουν εκπαιδευόμενοι και των δφο φφλων. Ο μζςοσ όροσ 
θλικίασ των εκπαιδευόμενων είναι 16-17 (Β’ Λυκείου). 

Ανάγκεσ 

Οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθν ανάγκθ να ςυμμετζχουν ενεργά 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και να δρουν ωσ μζλθ μιασ 
ομάδασ. 

5. Εκπαιδευτικι 

προςζγγιςθ του 

εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

α) Αυτό το εκπαιδευτικό ςενάριο βαςίηεται ςτο πρότυπο “5E 

Instructional Model” τθσ εφαρμογισ COSMOS για τθν 

ανάπτυξθ τεχνολογικά υποςτθριηόμενων προτφπων 
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εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. 

Ο εκπαιδευτισ παρουςιάηει τισ νζεσ ζννοιεσ, δίκτυο 

υπολογιςτϊν και διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτισ βοθκάει τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να ανακαλφψουν τθ νζα γνϊςθ με τθ 

χριςθ ενόσ διαδικτυακοφ εργαλείου, με το οποίο κα 

δθμιουργιςουν ςυνεργατικά το νοθτικό χάρτθ κάκε ζννοιασ.  

Σταδιακά οι εκπαιδευόμενοι πρζπει να καταφζρουν να 

ςυνδζςουν τθ νζα γνϊςθ με τθν υπάρχουςα εμπειρία τουσ 

και τελικά να τθν κατακτιςουν.  

β) Το ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό ςενάριο πρζπει να 

πραγματοποιθκεί ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ 

προκειμζνου να υπάρχει ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ 

(υπολογιςτζσ, ςφνδεςθ internet). 

6. Εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ 

 

1θ φάςθ: Εμπλοκι 

Σφνδεςθ με προθγοφμενθ γνϊςθ 

Δραςτθριότθτα 1.1. Ραρουςίαςθ. 

Δραςτθριότθτα 1.2. 1ο φφλλο δραςτθριοτιτων – Ειςαγωγι. 

Οργάνωςθ τθσ ςκζψθσ των εκπαιδευόμενων 

Δραςτθριότθτα 1.3. 1ο φφλλο δραςτθριοτιτων - Καταιγιςμόσ 

ιδεϊν (brainstorming) 

2θ φάςθ: Διερεφνθςθ 

Διερεφνθςθ - Ραρατιρθςθ 

Δραςτθριότθτα 2.1. Συγκζντρωςθ αποτελεςμάτων. 

Δραςτθριότθτα 2.2. 1ο φφλλο δραςτθριοτιτων – Ρεραιτζρω 

αναηιτθςθ. 

Δραςτθριότθτα 2.3. Συηιτθςθ. 

3θ φάςθ: Εξιγθςθ 

Εξακρίβωςθ τθσ γνϊςθσ των εκπαιδευόμενων 

Δραςτθριότθτα 3.1. Σφνδεςθ με προθγοφμενεσ φάςεισ. 

Εξιγθςθ εννοιϊν 

Δραςτθριότθτα 3.2. 1ο φφλλο δραςτθριοτιτων - Εξθγιςεισ.  

 4θ φάςθ: Επεξεργαςία 
Συηιτθςθ 

Δραςτθριότθτα  4.1. 2ο φφλλο δραςτθριοτιτων - Ερωτιςεισ. 
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Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 

Δραςτθριότθτα  4.2. Ολοκλιρωςθ εργαςίασ.  

5θ φάςθ: Αξιολόγθςθ 

Αξιολόγθςθ εννοιϊν, δεξιοτιτων, ςυμπεριφορϊν 

Δραςτθριότθτα  5.1. Δθμιουργία ομάδων.  

Δραςτθριότθτα  5.2. 3ο φφλλο δραςτθριοτιτων – Ομαδικι 

εργαςία.  

Δραςτθριότθτα  5.3. Αξιολόγθςθ ομαδικισ εργαςίασ. 

7. Εμπλεκόμενοι ρόλοι 

Εκπαιδευόμενοι: 

 Ολοκλθρϊνουν τισ δραςτθριότθτεσ 

 Ρροτείνουν λφςεισ, δίνοντασ τισ κατάλλθλεσ εξθγιςεισ 

 Δίνουν ανατροφοδότθςθ ςτισ προτάςεισ των άλλων 

 Επανεξετάηουν τθ ςτάςθ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ. 

Εκπαιδευτισ: 

 Ραρουςιάηει κατάλλθλο υλικό 

 Ραρακινεί 

 Λφνει απορίεσ 

 Αξιολογεί 

8. Εργαλεία, υπθρεςίεσ 

και πόροι του 

εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

Υλικό: 

 Υπολογιςτισ 

 Projector 

Λογιςμικό: 

 Google Wave 

Ρόροι: 

 Φφλλα δραςτθριοτιτων 

 Ερωτιςεισ 

 Λςτοςελίδεσ 

Ρίνακασ 6. Ανάλυςθ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 
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4.4.4 Ανάλυςθ δραςτθριοτιτων 

 

1θ φάςθ: Εμπλοκι 

Σφνδεςθ με προθγοφμενθ γνϊςθ 

Δραςτθριότθτα 1.1. Ραρουςίαςθ. 

Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει το γενικό πλαίςιο του επικείμενου μακιματοσ, 
προςπακϊντασ να κινθτοποιιςει το ενδιαφζρον των εκπαιδευόμενων. 

Δραςτθριότθτα 1.2. 1ο φφλλο δραςτθριοτιτων - Ειςαγωγι. 

Δίνεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ το 1ο φφλλο δραςτθριοτιτων και οι απαραίτθτεσ 
διευκρινίςεισ για τθ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί. Το 1ο και το 2ο βιμα του 
φφλλου δραςτθριοτιτων τουσ καλεί να ειςζλκουν ςτθν εφαρμογι, Google Wave, να  
ανοίξουν ζνα wave με τίτλο «Δίκτυο Υπολογιςτϊν». Το wave περιζχει ζναν θμιτελι 
νοθτικό χάρτθ που παρουςιάηει τθν ζννοια του δικτφου υπολογιςτϊν. 

Οργάνωςθ τθσ ςκζψθσ των εκπαιδευόμενων 

Δραςτθριότθτα 1.3. 1ο φφλλο δραςτθριοτιτων - Καταιγιςμόσ ιδεϊν 
(brainstorming) 

Στθ δραςτθριότθτα αυτι, ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι του 
καταιγιςμοφ ιδεϊν (brainstorming) καλεί τουσ εκπαιδευόμενουσ να απαντιςουν 
ςτισ ερωτιςεισ που υπάρχουν ςτο 3ο βιμα του φφλλου δραςτθριοτιτων, ϊςτε να 
γίνει μια ςυηιτθςθ που κα οδθγιςει τθν ανακάλυψθ τθσ ζννοιασ του δικτφου 
υπολογιςτϊν. 

2θ φάςθ: Διερεφνθςθ 

Διερεφνθςθ – Ραρατιρθςθ 

Δραςτθριότθτα 2.1. Συγκζντρωςθ αποτελεςμάτων.  

Συγκεντρϊνονται και καταγράφονται όλεσ οι ζννοιεσ που αναφζρκθκαν και 
ςυηθτικθκαν κατά τθν προθγοφμενθ φάςθ.  

Δραςτθριότθτα 2.2. 1ο φφλλο δραςτθριοτιτων – Ρεραιτζρω αναηιτθςθ. 

Οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να αναηθτιςουν ςτο διαδίκτυο επιπλζον ζννοιεσ, 
ςυνδζςμουσ και οτιδιποτε άλλο κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για τθ 
ςυμπλιρωςθ του νοθτικοφ χάρτθ Δίκτυο Υπολογιςτϊν. 

Δραςτθριότθτα 2.3. Συηιτθςθ. 

Ρραγματοποιείται μια ςυηιτθςθ για τισ ζννοιεσ που ζχουν καταγραφεί και για το 
πϊσ οι ζννοιεσ αυτζσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ. 

3θ φάςθ: Εξιγθςθ 

Εξακρίβωςθ τθσ γνϊςθσ των εκπαιδευόμενων 

Δραςτθριότθτα 3.1. Σφνδεςθ με προθγοφμενεσ φάςεισ. 
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Ο εκπαιδευτικόσ ηθτάει από τουσ εκπαιδευόμενουσ επιχειριματα για να ςτθρίξουν 
τισ προτάςεισ που ζκαναν κατά τθν προθγοφμενθ φάςθ και τα ςυνδζει με τισ δφο 
προθγοφμενεσ φάςεισ. 

Εξιγθςθ εννοιϊν 

Δραςτθριότθτα 3.2. 1ο φφλλο δραςτθριοτιτων - Εξθγιςεισ. 

Στθ δραςτθριότθτα αυτι, ολοκλθρϊνεται το 1ο φφλλο δραςτθριοτιτων με τθ 
διεξαγωγι των οδθγιϊν του 5ου βιματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ ςυηθτάει τισ 
προτεινόμενεσ λφςεισ, επιςθμαίνει τισ ςωςτζσ και τισ λάκοσ δίνοντασ τισ 
απαραίτθτεσ εξθγιςεισ και ξεκακαρίηει τυχόν παρανοιςεισ. Με τον τρόπο αυτόν 
δθμιουργείται ομαδικά μια ενιαία λίςτα που περιζχει τισ ζννοιεσ που κα 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθ ςυμπλιρωςθ του νοθτικοφ χάρτθ. 

4θ φάςθ: Επεξεργαςία 

Συηιτθςθ 

Δραςτθριότθτα  4.1. 2ο φφλλο δραςτθριοτιτων - Ερωτιςεισ. 

Δίνεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ το 2ο φφλλο δραςτθριοτιτων, όπου καλοφνται να 
απαντιςουν ςε κάποιεσ ερωτιςεισ, ϊςτε να διαπιςτωκεί ο βακμόσ κατανόθςθσ τθσ 
ζννοιασ, αλλά και όλθσ τθσ διαδικαςίασ που ακολουκικθκε. Οι εκπαιδευόμενοι 
προςπακϊντασ να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ, εκφράηουν τυχόν απορίεσ και 
προβλθματιςμοφσ τουσ και παίρνουν απαντιςεισ από τουσ άλλουσ 
εκπαιδευόμενουσ και τον εκπαιδευτικό. 

Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 

Δραςτθριότθτα  4.2. Ολοκλιρωςθ νοθτικοφ χάρτθ. 

Με βάςθ τθ ςυηιτθςθ που προθγικθκε είναι ξεκάκαρο ςτουσ εκπαιδευόμενουσ το 

τι καλοφνται να κάνουν και ολοκλθρϊνουν με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ το 

νοθτικό χάρτθ. 

5θ φάςθ: Αξιολόγθςθ 

Αξιολόγθςθ εννοιϊν, δεξιοτιτων, ςυμπεριφορϊν 

Δραςτθριότθτα  5.1. Δθμιουργία ομάδων. 

Ο εκπαιδευτικόσ χωρίηει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων. 
Κάκε ομάδα αποτελείται από άτομα διαφορετικϊν ικανοτιτων.  

Δραςτθριότθτα  5.2. 3ο φφλλο δραςτθριοτιτων – Ομαδικι εργαςία. 

Δίνεται ςε κάκε ομάδα ζνα φφλλο δραςτθριοτιτων που παρουςιάηει τθ νζα ζννοια 
«Διαδίκτυο» και τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςει θ ομάδα προκειμζνου, με 
ςωςτι ςυνεργαςία, να δθμιουργιςει τον εννοιολογικό χάρτθ που κα τθν 
περιγράφει πλιρωσ.  

Δραςτθριότθτα  5.3. Αξιολόγθςθ. 

Ο εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τουσ εννοιολογικοφσ χάρτεσ κάκε ομάδασ με τθ 
ςυμπλιρωςθ κατάλλθλθσ ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ, κακϊσ και τθ ςυνεργαςία των 
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μελϊν των ομάδων με ςυμπλιρωςθ αντίςτοιχθσ ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ. Με τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ κα μπορζςει ο εκπαιδευτικόσ να 
αποτιμιςει τθν πρόοδο των εκπαιδευόμενων ωσ προσ τθν επίτευξθ των 
επιδιωκόμενων ςτόχων. Ρραγματοποιείται μια ςυηιτθςθ με ςκοπό τθν 
ανατροφοδότθςθ των  μακθτϊν ςχετικά με τθν εργαςία τουσ, τθ ςυνεργαςία των 
ομάδων και γενικότερα τθν αποτίμθςθ τθσ διαδικαςίασ που ζλαβε χϊρα. 

Ρίνακασ 7. Ανάλυςθ δραςτθριοτιτων 

 

4.5 Υλοποίθςθ Εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Στθν ενότθτα αυτι, κακϊσ ζχει προθγθκεί θ περιγραφι του εκπαιδευτικοφ 
ςεναρίου και  θ ανάλυςθ των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων του, κα γίνει αναφορά 
ςτα γεγονότα που ζλαβαν χϊρα κατά τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ του ςεναρίου με 
τθν πειραματικι ομάδα. Θ υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 
πραγματοποιικθκε από τισ 26 Απριλίου ωσ τισ 11 Μαΐου 2010 και είχε ςυνολικι 
διάρκεια 8 διδακτικζσ ϊρεσ. 

Ακολουκεί μια ανάλυςθ των δραςτθριοτιτων που ζλαβαν χϊρα ανά διδακτικι ϊρα: 

 

 1θ Διδακτικι Ϊρα 

Στθν ϊρα αυτι πραγματοποιικθκε: 

1θ Φάςθ Δραςτθριότθτα 1.1 Ραρουςίαςθ. 

Αρχικά πραγματοποιικθκε μια ειςαγωγικι παρουςίαςθ προφορικά από τθν 
εκπαιδευτικό αναφορικά με τθν εκπαιδευτικισ παρζμβαςθ που επρόκειτο να λάβει 
χϊρα και τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ τθσ. Στθ ςυνζχεια, προβλικθκε μια 
παρουςίαςθ ςε powerpoint με χριςθ προτηζκτορα, ςχετικά με τουσ νοθτικοφσ 
χάρτεσ, τι είναι, πότε χρθςιμοποιοφνται, γιατί και πϊσ καταςκευάηονται και ζνα 
ενδεικτικό παράδειγμα νοθτικοφ χάρτθ. 

Τζλοσ, δόκθκε ςτουσ μακθτζσ εργαςία για τθν επόμενθ ςυνάντθςθ, να 
δθμιουργιςουν λογαριαςμό ςτθν εφαρμογι Google Wave, αφοφ κα 
αποδεχόντουςαν τθν αντίςτοιχθ πρόςκλθςθ21, που κα ζβριςκαν ςτο θλεκτρονικό 
τουσ ταχυδρομείο, από τθν εκπαιδευτικό. 

 

 2θ και 3θ Διδακτικζσ Ϊρεσ 

1θ Φάςθ Δραςτθριότθτα 1.2. Ειςαγωγι, 

  Δραςτθριότθτα 1.3. Καταιγιςμόσ ιδεϊν. 

2θ Φάςθ Δραςτθριότθτα 2.1. Συγκζντρωςθ αποτελεςμάτων, 

  Δραςτθριότθτα 2.2. Ρεραιτζρω αναηιτθςθ. 

                                                 
21 Θ πρόςκλθςθ ιταν απαραίτθτα εξαιτίασ τθσ περιοριςμζνθσ ζκδοςθσ του Google Wave (βλζπε 
Ραράρτθμα, Ενότθτα Α) 
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Με τθν ζναρξθ τθσ 2θσ ϊρασ μοιράςτθκε ςτουσ μακθτζσ το 1ο φφλλο 
δραςτθριοτιτων. Ακολουκϊντασ το 1ο βιμα ςυνδζκθκαν με τθν εφαρμογι και 
άνοιξαν το wave με τίτλο “Δίκτυο υπολογιςτϊν” που βρικαν ςτα Ειςερχόμενα τουσ 
(βιμα 2). Το wave περιείχε ζναν θμιτελι νοθτικό χάρτθ που παρουςιάηει τθν ζννοια 
του δικτφου υπολογιςτϊν, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα που ακολουκεί (εικόνα 12). 

Εικόνα 12. Ειςαγωγικό wave με τον θμιτελι νοθτικό χάρτθ «δίκτυο υπολογιςτϊν» 

 

Συνεχίηοντασ ςτθν επόμενθ δραςτθριότθτα, θ εκπαιδευτικόσ αξιοποιϊντασ τθν 
τεχνικι του καταιγιςμοφ ιδεϊν (brainstorming), κάλεςε τουσ μακθτζσ να 
απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ που υπάρχουν ςτο 3ο βιμα του φφλλου 
δραςτθριοτιτων. Με τον τρόπο αυτόν, ζλαβε χϊρα μια ςυηιτθςθ ςχετικά με τα 
δίκτυα υπολογιςτϊν, θ οποία κατευκυνόταν ςταδιακά, με τθ φροντίδα του 
εκπαιδευτικοφ, προσ τθν ανακάλυψθ του οριςμοφ του δικτφου υπολογιςτϊν.   

Μετά το τζλοσ τθσ ςυηιτθςθσ, ςυγκεντρϊκθκαν και καταγράφθκαν όλεσ οι ζννοιεσ 
που κεωρικθκε ότι είναι απαραίτθτεσ ςτθν περιγραφι τθσ ζννοιασ του Δικτφου 
Υπολογιςτϊν (Δραςτθριότθτα 2.1).  

Τθν επόμενθ διδακτικι ϊρα, οι μακθτζσ, ακολουκϊντασ το 4ο βιμα του 1ου φφλλου 
δραςτθριοτιτων, τθν αφιζρωςαν ςτθν αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο επιπλζον εννοιϊν, 
ςυνδζςμων και οποιαςδιποτε άλλθσ πλθροφορίασ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί 
για τθ ςυμπλιρωςθ του νοθτικοφ χάρτθ. Για τθ ςυηιτθςθ του κατά πόςο μια 
ζννοια/πλθροφορία είναι κατάλλθλθ ι όχι, χρθςιμοποίθςαν τθ δυνατότθτα άμεςθσ 
ςυνομιλίασ του Wave. Ζνα απόςπαςμα τθσ ανταλλαγισ απόψεων των μακθτϊν 
κατά τθ διάρκεια τθσ αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα 
(εικόνα 13). Ταυτόχρονα ςυμπλιρωναν το νοθτικό χάρτθ. 
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Εικόνα 13. Συηιτθςθ ςτο wave ςτα πλαίςια αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με το δίκτυο 
υπολογιςτϊν 

 

Στο τζλοσ τθσ 3θσ διδακτικισ ϊρασ πραγματοποιικθκε μια ςυηιτθςθ (Δραςτθριότθτα 
2.3), υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ, ςχετικά με τισ ζννοιεσ και τισ 
πλθροφορίεσ που καταγράφθκαν και πωσ αυτά ςυνδζονται μεταξφ τουσ, αλλά και 
με τθν ζννοια του δικτφου υπολογιςτϊν. 

 

4θ και 5θ Διδακτικζσ Ϊρεσ 

3θ Φάςθ Δραςτθριότθτα 3.1. Σφνδεςθ με προθγοφμενεσ φάςεισ 

  Δραςτθριότθτα 3.2. Εξθγιςεισ 

4θ Φάςθ Δραςτθριότθτα  4.1. Ερωτιςεισ 

  Δραςτθριότθτα  4.2. Ολοκλιρωςθ νοθτικοφ χάρτθ 

Θ 4θ διδακτικι ϊρα ξεκίνθςε με τθν εκπαιδευτικό να ηθτάει από τουσ μακθτζσ 
επιχειριματα και εξθγιςεισ ςχετικά με τισ προτάςεισ που ζκαναν ςτθν προθγοφμενθ 
φάςθ, αναφορικά με το ποιεσ ζννοιεσ και πλθροφορίεσ κεωροφνται απαραίτθτεσ 
προκειμζνου να περιγράψουν τθν ζννοια του δικτφου υπολογιςτϊν. Με τθ 
ςυηιτθςθ θ εκπαιδευτικόσ είχε ςτόχο να γίνουν ξεκάκαρεσ ςτουσ μακθτζσ οι ζννοιεσ 
που ανακαλφφκθκαν, το πϊσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ και γιατί κεωροφνται 
απαραίτθτεσ να ςυμπεριλθφκοφν ςτο νοθτικό χάρτθ του δικτφου υπολογιςτϊν. 

Στθ ςυνζχεια, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί και το υπό εξζταςθ παράδειγμα, 
ακολουκϊντασ το βιμα 5 του 1ου φφλλου δραςτθριοτιτων, οι μακθτζσ, με τθν 
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κακοδιγθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ δθμιοφργθςαν μια ενιαία λίςτα με τισ ζννοιεσ που 
κα ζπρεπε να χρθςιμοποιθκοφν ςτον νοθτικό χάρτθ. 

Τθν επόμενθ ϊρα δόκθκε ςτουσ μακθτζσ το 2ο φφλλο δραςτθριοτιτων όπου 
περιείχε κάποιεσ ερωτιςεισ ςχετικά με τα κζματα του δικτφου υπολογιςτϊν, όπωσ: 
Από τι αποτελείται ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν;, Ροια είδθ δικτφων υπολογιςτϊν 
γνωρίηεισ;, κ.α. Σκοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ ιταν να διαπιςτωκεί ο βακμόσ 
κατανόθςθσ των εννοιϊν που ςυηθτικθκαν, αλλά και ολόκλθρθσ τθσ διαδικαςίασ 
που ακολουκικθκε. Οι μακθτζσ απάντθςαν, εκφράηοντασ κάποιεσ απορίεσ και 
προβλθματιςμοφσ που προζκυψαν. Οι απαντιςεισ δόκθκαν από τουσ ςυμμακθτζσ 
τουσ και ςε περιπτϊςεισ όπου κρινόταν απαραίτθτο, υπιρξε παρζμβαςθ τθσ 
εκπαιδευτικοφ. 
Τζλοσ, οι μακθτζσ ολοκλιρωςαν το νοθτικό χάρτθ διαγράφοντασ, τροποποιϊντασ 
και ςυμπλθρϊνοντασ ζννοιεσ, όπωσ προζκυψε από τισ προθγοφμενεσ ςυηθτιςεισ. Ο 
τελικόσ νοθτικόσ χάρτθσ που δθμιουργικθκε φαίνεται ςτθν εικόνα 14. 

Εικόνα 14. Νοθτικόσ χάρτθσ «Δίκτυο Υπολογιςτϊν» 

 

6θ και 7θ Διδακτικζσ Ϊρεσ 

5θ Φάςθ Δραςτθριότθτα  5.1. Δθμιουργία ομάδων 

  Δραςτθριότθτα  5.2. Ομαδικι εργαςία 

Κακϊσ οι μακθτζσ ζχουν κατανοιςει τον τρόπο λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ Google 
Wave, αλλά και τθ διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ ενόσ νοθτικοφ χάρτθ, μζςω τθσ 
υλοποίθςθσ του παραδείγματοσ που προθγικθκε, καλοφνται να πραγματοποιιςουν 
μια εργαςία προκειμζνου να τα εμπεδϊςουν περαιτζρω. Για τθν πραγματοποίθςθ 
τθσ εργαςίασ θ εκπαιδευτικόσ χϊριςε τουσ μακθτζσ ςε τζςςερισ ομάδεσ των 
τεςςάρων ατόμων και μια των πζντε, ςυνολικά, δθλαδι, πζντε ομάδεσ. Κάκε ομάδα 
αποτελείτο από άτομα διαφορετικοφ φφλλου και ικανοτιτων. 

Στθ ςυνζχεια, δόκθκε ςε κάκε ομάδα το 3ο φφλλο δραςτθριοτιτων, το οποίο τουσ 
ηθτοφςε να δθμιουργιςουν με τθν εφαρμογι Google Wave ζνα wave, με το νοθτικό 
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χάρτθ τθσ ζννοιασ του Διαδικτφου, ακολουκϊντασ το παράδειγμα το οποίο 
παρουςιάςτθκε και επεξεργάςτθκε τισ προθγοφμενεσ διδακτικζσ ϊρεσ. Θ 
εκπαιδευτικόσ ζδωςε διευκρινίςεισ ςχετικά με τον τρόπο εργαςίασ και ςυνεργαςίασ 
των ομάδων. Θ ςυνεργαςία ξεκίνθςε ςτθ ςυνζχεια τθσ 6θσ διδακτικισ ϊρασ, όπου τα 
μζλθ κάκε ομάδασ ςυηιτθςαν ςχετικά με τον τρόπο που κα διεκπεραίωναν τθν 
εργαςία.  

Υπιρξε μια εβδομάδα κενό, όπου οι μακθτζσ δοφλεψαν από το ςπίτι με ςφγχρονθ ι 
αςφγχρονθ ςυνεργαςία με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ τουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ 
εβδομάδασ αυτισ θ εκπαιδευτικόσ παρακολουκοφςε τθν πορεία των εργαςιϊν, 
ζδινε ςυμβουλζσ και παρακινοφςε τουσ μακθτζσ, κακϊσ ςυμμετείχε ωσ μζλοσ του 
wave εργαςίασ όλων των ομάδων. 

Τθν 7θ διδακτικι ϊρα ςυηθτικθκε θ πορεία των εργαςιϊν, λφκθκαν απορίεσ ςχετικά 
με κζματα που απαςχολοφςαν τουσ μακθτζσ και ςυνεχίςτθκε θ παραγωγι τθσ 
εργαςίασ. Στο τζλοσ τθσ ϊρασ ολοκλθρϊκθκαν και οι εργαςίεσ των ομάδων. 

 

8θ Διδακτικι Ϊρα 

5θ Φάςθ Δραςτθριότθτα  5.3. Αξιολόγθςθ 

Θ εκπαιδευτικόσ αφοφ είχε ςυμπλθρϊςει μια ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ για το 
νοθτικό χάρτθ κάκε ομάδασ και μια ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ κάκε 
μακθτι ξεχωριςτά, παρουςίαςε τα ςυμπεράςματα ςτουσ μακθτζσ και 
πραγματοποιικθκε ςυηιτθςθ με ςκοπό τθν ανατροφοδότθςθ των  μακθτϊν ςχετικά 
με τθν εργαςία τουσ, τθ ςυνεργαςία των ομάδων  και γενικότερα τθν αποτίμθςθ τθσ 
διαδικαςίασ που ζλαβε χϊρα. 
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5. Αποτελζςματα 

 

5.1  Διαμορφϊνοντασ το προφίλ των υποκειμζνων του δείγματοσ 

Στθν προθγοφμενθ ενότθτα αναφζρκθκαν κάποιεσ παράμετροι που πρζπει να 
λθφκοφν υπόψθ κατά τθ γενίκευςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και τθν 
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. Οι παράμετροι αυτζσ ιταν: 

o Δθμογραφικά ςτοιχεία, όπωσ θ θλικία και το φφλο των μακθτϊν, 
o Οι απόψεισ των μακθτϊν ςχετικά με τθ χριςθ και τθ χρθςιμότθτα των 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ,  
o Το είδοσ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου από τουσ μακθτζσ ςτθν κακθμερινι τουσ 

ηωι, και 
o Θ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςτα πλαίςια τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Τα παραπάνω ςτοιχεία ςυγκεντρϊκθκαν με τθν αξιοποίθςθ ενόσ ερωτθματολογίου 
για τθν καταγραφι δθμογραφικϊν ςτοιχείων, απόψεων για τθ χριςθ του 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, τθ χριςθ του διαδικτφου (internet) και τθ χριςθ του 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςτο ςχολείο. 

 

5.1.1 Δθμογραφικά ςτοιχεία 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί το πλικοσ των ςυμμετεχόντων ςτο πείραμα ιταν 21. Από 
τθν επεξεργαςία του ερωτθματολογίου για τθ διαμόρφωςθ του προφίλ των 
μακθτϊν, προζκυψαν τα ςτοιχεία αναφορικά με το φφλο που παρουςιάηονται ςτον 
ακόλουκο πίνακα (πίνακασ 8): 

 

Δθμογραφικά ςτοιχεία - φφλο μακθτϊν 

                                                                                                                                                                                                                                        πλικοσ ποςοςτό 

αγόρια 9 42,9% 

κορίτςια 12 57,1% 

ςφνολο 21 100% 

Ρίνακασ 8. Ρλικοσ και ποςοςτά αγοριϊν και κοριτςιϊν πειραματικισ ομάδασ 

 

Το δείγμα, λοιπόν, αποτελείτο από περιςςότερα κορίτςια. Πςον αφορά τθν θλικία 
των ςυμμετεχόντων, κακϊσ ιταν όλοι μακθτζσ τθσ Β’ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου, 
κυμαινόταν μεταξφ 16 και 17 ετϊν. 

 

5.1.2 Απόψεισ των εκπαιδευόμενων ςχετικά με τθ χριςθ του 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι πριν τθ διεξαγωγι του πειράματοσ 

Το ερωτθματολόγιο διαμόρφωςθσ προφίλ των μακθτϊν ςυμπλθρϊκθκε πριν τθ 
διεξαγωγι του πειράματοσ και περιελάμβανε τρεισ ενότθτεσ. Θ πρϊτθ αφοροφςε τθ 
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διερεφνθςθ των απόψεων/ςτάςεων των μακθτϊν ςχετικά με τθ χριςθ του 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, κακϊσ και με τθ χρθςιμότθτα και τθ ςθμαςία των 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Ππωσ ιδθ αναφζραμε, θ ενότθτα αυτι περιελάμβανε 
δεκατρείσ ερωτιςεισ τφπου Likert. Τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν 
επεξεργαςία των απαντιςεων τθσ πρϊτθσ ενότθτασ παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο 
πίνακα (πίνακασ 9). Για κάκε δυνατι απάντθςθ παρατίκενται το πλικοσ και το 
ποςοςτό των μακθτϊν που ζδωςαν τθ ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ. 

 

Απόψεισ/ςτάςεισ μακθτϊν ςχετικά με τθ χριςθ, χρθςιμότθτα και ςθμαςία 
του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 

Δυνατζσ 
απαντιςεισ 
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α
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Μου αρζςει να 
χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό 
υπολογιςτι. 

0 0 4 9 8 21 

0% 0% 19% 42,9% 38,1% 100% 

Με κουράηει θ χριςθ 
θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι. 

5 3 9 3 1 21 

23,8% 14,3% 42,9% 14,3% 4,7% 100% 

Κάποιοσ που γνωρίηει 
πϊσ να χρθςιμοποιεί 
ζναν θλεκτρονικό 
υπολογιςτι μπορεί να 
βρει μια καλι δουλειά. 

0 4 7 7 3 21 

0% 19% 33,3% 33,3% 14,4% 100% 

Πταν χρθςιμοποιϊ 
θλεκτρονικό υπολογιςτι, 
είμαι ςυγκεντρωμζνοσ ςε 
αυτό που κάνω. 

1 4 2 9 5 21 

4,7% 19% 9,6% 42,9% 23,8% 100% 

Ο θλεκτρονικόσ 
υπολογιςτισ μου 
προςφζρει τθ 
δυνατότθτα να μάκω 
πολλά καινοφρια 
πράγματα. 

0 0 3 9 9 21 

0% 0% 14,2% 42,9% 42,9% 100% 

Ριςτεφω πωσ τα ςχολικά 
μακιματα μποροφν να 
γίνουν πιο ενδιαφζροντα, 
αν οι κακθγθτζσ  
χρθςιμοποιιςουν 
θλεκτρονικό υπολογιςτι 
ςτθ διδαςκαλία τουσ. 

1 0 7 6 7 21 

4,7% 0% 33,3% 28,7% 33,3% 100% 

Είναι πολφ ςθμαντικό να 
γνωρίηει κάποιοσ πϊσ να 
χρθςιμοποιεί 
θλεκτρονικό υπολογιςτι. 

0 0 3 7 11 21 

0% 0% 14,2% 33,3% 52,5% 100% 
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Νιϊκω πολφ άνετα, όταν 
χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό 
υπολογιςτι. 

0 0 12 7 2 21 

0% 0% 57,1% 33,3% 9,6% 100% 

Θ ςκζψθ ότι χρθςιμοποιϊ 
θλεκτρονικό υπολογιςτι 
μου προκαλεί άςχθμα 
ςυναιςκιματα. 

15 5 1 0 0 21 

71,5% 23,8% 4,7% 0% 0% 100% 

Νομίηω ότι χρειάηεται 
πολφσ χρόνοσ, για να 
ολοκλθρϊςει κάποιοσ μια 
εργαςία με τθ χριςθ 
θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι. 

4 8 7 2 0 21 

19% 38,1% 33,3% 9,6% 0% 100% 

Θ χριςθ θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι μπορεί να 
προκαλζςει ςε κάποιον 
απογοιτευςθ. 

7 5 6 2 1 21 

33,3% 23,8% 28,6% 9,6% 4,7% 100% 

Πταν πρόκειται να 
πραγματοποιιςω μια 
εργαςία, κα 
χρθςιμοποιιςω 
θλεκτρονικό υπολογιςτι 
όςο το δυνατόν λιγότερο. 

5 6 8 2 0 21 

23,8% 28,5% 38,1% 9,6% 0% 100% 

Θ χριςθ θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι είναι 
δφςκολθ. 

7 7 6 1 0 21 

33,3% 33,3% 28,6% 4,8% 0% 100% 

Ρίνακασ 9. Απόψεισ/ςτάςεισ μακθτϊν ςχετικά με τθ χριςθ, χρθςιμότθτα και ςθμαςία του 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 

 

Ππωσ φαίνεται και ςτον παραπάνω πίνακα οι μακθτζσ - ςυμμετζχοντεσ ςτο πείραμα 
είναι ςε μεγάλο βακμό εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και 
θ γενικι άποψι τουσ για τθ χρθςιμότθτα και τθ ςθμαςία του είναι κετικι. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, οι περιςςότεροι απολαμβάνουν να χρθςιμοποιοφν τον υπολογιςτι 
και διακατζχονται από ευχάριςτα ςυναιςκιματα κατά τθν εναςχόλθςι με αυτόν. 
Κεωροφν εφκολθ τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, δεν τουσ κουράηει και 
επιλζγουν να τον χρθςιμοποιιςουν για τθν παραγωγι μιασ εργαςίασ. Επίςθσ, ζνα 
ςθμαντικό ποςοςτό κεωρεί ότι είναι πολφ ςθμαντικό να γνωρίηει κάποιοσ χριςθ 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και ότι με αυτιν μπορεί να μάκει νζα πράγματα. Μιςοί 
περίπου από τουσ ςυμμετζχοντεσ πιςτεφουν ότι θ γνϊςθ τθσ χριςθσ θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι μπορεί να βοθκιςει κάποιον να βρει μια καλι δουλειά. Κετικι, τζλοσ, 
πιςτεφει θ πλειοψθφία, κα είναι θ επίδραςθ τθσ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 
από τουσ κακθγθτζσ. 

 Εξετάηοντασ αναλυτικά τισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςτο ερωτθματολόγιο 
διαπιςτϊνουμε ότι: 

α) Για τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι: 
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 Ζνα ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 81% απάντθςε «ςυμφωνϊ» και «ςυμφωνϊ 
απόλυτα» ςτθν πρόταςθ «μου αρζςει να χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό υπολογιςτι», 
ενϊ κανζνασ, ποςοςτό 0%, δεν εκφράςτθκε αρνθτικά («διαφωνϊ» ι «διαφωνϊ 
απόλυτα»). 

 Στθν πρόταςθ «Με κουράηει θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι» μόνο το 19% 
των ερωτθκζντων απάντθςαν κετικά («ςυμφωνϊ» και «ςυμφωνϊ απόλυτα»). 
Σθμαντικό, βζβαια, είναι το ποςοςτό του 42,9% που απάντθςε ότι οφτε 
ςυμφωνεί οφτε διαφωνεί με τθν πρόταςθ. 

 Σχεδόν ομόφωνα, με ποςοςτό 95,3%, διαφϊνθςαν ςτθν πρόταςθ «θ ςκζψθ ότι 
χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό υπολογιςτι μου προκαλεί άςχθμα ςυναιςκιματα». 
Μόνο 1 απάντθςθ ιταν «οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ». 

 Μόνο ζνα ποςοςτό 14,3% πιςτεφει ότι θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι μπορεί 
να προκαλζςει ςε κάποιον απογοιτευςθ. 

 2 μόνο ςυμμετζχοντεσ, ποςοςτό 9,6%, ςυμφϊνθςαν ότι χρειάηεται πολφσ χρόνοσ 
για να ολοκλθρϊςει κάποιοσ μια εργαςία με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, 
αλλά και ότι όταν πρόκειται να πραγματοποιιςουν μια εργαςία, κα 
χρθςιμοποιιςουν θλεκτρονικό υπολογιςτι όςο το δυνατόν λιγότερο. 

 Στθν πρόταςθ «Θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι είναι δφςκολθ» μόνο ζνασ 
ςυμμετζχοντασ, ποςοςτό 4,8%, απάντθςε «Συμφωνϊ». 

 Ζνα ποςοςτό 66,7% των ςυμμετεχόντων διλωςαν ότι όταν χρθςιμοποιοφν 
θλεκτρονικό υπολογιςτι, είναι ςυγκεντρωμζνοι ςε αυτό που κάνουν. 

 

β) Για τθ χρθςιμότθτα και τθ ςθμαςία του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι: 

 Ζνα ποςοςτό 85,8% απάντθςε «ςυμφωνϊ» και «ςυμφωνϊ απόλυτα» ςτο κατά 
πόςο ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ του προςφζρει τθ δυνατότθτα να μάκει πολλά 
καινοφρια πράγματα. Κανζνασ δεν εκφράςτθκε αρνθτικά ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
πρόταςθ. 

 Ομοίωσ, το 85,8% των ςυμμετεχόντων κεωρεί ότι είναι πολφ ςθμαντικό να 
γνωρίηει κάποιοσ πϊσ να χρθςιμοποιεί θλεκτρονικό υπολογιςτι και κανζνασ, 
ποςοςτό 0%, δε κεωρεί ότι δεν είναι ςθμαντικό. 

 Στθν πρόταςθ αν «κάποιοσ που γνωρίηει πϊσ να χρθςιμοποιεί ζναν θλεκτρονικό 
υπολογιςτι μπορεί να βρει μια καλι δουλειά», ζνα ποςοςτό 47,7% απάντθςε 
«ςυμφωνϊ» και «ςυμφωνϊ απόλυτα». Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό 33,3%, οφτε 
ςυμφωνεί οφτε διαφωνεί, δε κεωρεί, ςυνεπϊσ, κακοριςτικό παράγοντα τθ 
γνϊςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι για τθν εξεφρεςθ εργαςίασ. Ενϊ 4 άτομα, 19%, 
διαφϊνθςαν με τθν παραπάνω πρόταςθ. 

 Σχετικά με το κατά πόςο πιςτεφουν πωσ τα ςχολικά μακιματα μποροφν να 
γίνουν πιο ενδιαφζροντα, αν οι κακθγθτζσ  χρθςιμοποιιςουν θλεκτρονικό 
υπολογιςτι, οι ςυμμετζχοντεσ ςυμφϊνθςαν ςε ποςοςτό 62%. Ζνα ςθμαντικό 
ποςοςτό 33,3% οφτε ςυμφωνεί οφτε διαφωνεί και μόνο ζνα άτομο διαφϊνθςε 
απόλυτα. 

Δζκα από τισ προτάςεισ αυτισ τθσ πρϊτθσ ενότθτασ του ερωτθματολογίου 
ςυμπλθρϊνονται και δεφτερθ φορά από τουσ μακθτζσ, μετά το πζρασ του 
πειράματοσ, προκειμζνου να εξεταςτεί θ δεφτερθ ερευνθτικι υπόκεςθ τθσ 
εργαςίασ, το κατά πόςο ςυμβάλλει θ ενςωμάτωςθ ενόσ διαδικτυακοφ, 
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ςυνεργατικοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ ςτα πλαίςια ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 
ςτθ διαμόρφωςθ περιςςότερο κετικισ ςτάςθσ των μακθτϊν προσ τθ χριςθ και τθ 
χρθςιμότθτα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Κα το μελετιςουμε ςε επόμενθ 
παράγραφο. 

 

 5.1.2 Στάςεισ των εκπαιδευόμενων ςχετικά με τθ χριςθ του 
Διαδικτφου (internet) 

Θ δεφτερθ ενότθτα του ερωτθματολογίου διαμόρφωςθσ προφίλ των μακθτϊν, είχε 
ςκοπό να διερευνιςει τισ ςυνικειζσ τουσ αναφορικά με τθ χριςθ του Διαδικτφου. 
Στθν ενότθτα αυτι υπιρχαν οχτϊ ερωτιςεισ, από τισ οποίεσ πζντε ιταν ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και τρεισ ερωτιςεισ τφπου ναι/όχι. Από τθν επεξεργαςία των 
ερωτιςεων τθσ δεφτερθσ ενότθτασ προκφπτει ότι το 85,7% των μακθτϊν 
χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο κάκε μζρα και από αυτοφσ το 61% περιςςότερο από 3 
ϊρεσ θμερθςίωσ. Τα ποςοςτά των μακθτϊν ςχετικά με το πόςο ςυχνά 
χρθςιμοποιοφν διαδίκτυο και αν το χρθςιμοποιοφν κάκε μζρα, πόςεσ ϊρεσ, 
παρουςιάηονται ςτα διαγράμματα που ακολουκοφν (εικόνα 15 και 16). 

 

Εικόνα 15. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ πόςο ςυχνά χρθςιμοποιείσ το internet 

86%

9%

5%

0% 0%

Ρόςο ςυχνά χρθςιμοποιείσ το internet;

Κάκε μζρα

Ρεριςςότερο από μια φορά 
τθ βδομάδα

Μια φορά τθ βδομάδα

Μια φορά το μινα

Λιγότερο από μια φορά το 
μινα
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Εικόνα 16. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Αν χρθςιμοποιείσ το internet κάκε μζρα, 
πόςεσ ϊρεσ το χρθςιμοποιείσ;» 

 

Οι απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ «Τι ςου αρζςει να κάνεισ πιο πολφ ςτο internet;» 
ζδειξαν ότι θ πλειοψθφία των μακθτϊν, ςε ποςοςτό 85,7%, προτιμά τισ ςελίδεσ 
κοινωνικισ δικτφωςθσ. Μεγάλο είναι και το ποςοςτό (42,9%) των μακθτϊν που 
προτιμοφν να παίηουν παιχνίδια ςτο διαδίκτυο. Ειδικά ςτα αγόρια το ποςοςτό 
ανζρχεται ςτο 55,6%, ζναντι του 33,3% των κοριτςιϊν. Επίςθσ, ςθμαντικό είναι το 
ποςοςτό των μακθτϊν, και αγόρια και κορίτςια, που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για 
διαμοιραςμό αρχείων, 38,1% ςτο ςφνολο. Μδιο (38,1%) είναι το ποςοςτό των 
μακθτϊν που αναηθτά πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο, όμωσ ςτθν περίπτωςθ αυτι τα 
κορίτςια το χρθςιμοποιοφν ςε ποςοςτό 50%, ενϊ τα αγόρια μόνο 22,2%. Σθμαντικό 
μερίδιο, 33,3% ςτο ςφνολο, κατζχει και θ ανταλλαγι άμεςων μθνυμάτων, με 
ςθμαντικι διαφορά ςτισ προτιμιςεισ των κοριτςιϊν (ποςοςτό 50%), ζναντι των 
αγοριϊν (ποςοςτό 11,1%). Τα δωμάτια ςυηθτιςεων και τα νζα/επικαιρότθτα ζχουν 
πολφ μικρι προτίμθςθ, με ποςοςτά 9,6% και 4,7% ςτο ςφνολο αντίςτοιχα. Ενϊ, 
τζλοσ, διαπιςτϊνουμε ότι τα blogs δεν είναι κακόλου διαδεδομζνα ςτο δείγμα των 
μακθτϊν, αφοφ κανείσ δεν διλωςε ότι του αρζςει να τα χρθςιμοποιεί.  

Συγκεντρωτικά τα ποςοςτά των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ «Τι ςου αρζςει να 
κάνεισ πιο πολφ ςτο internet;» παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα (πίνακασ 
10). 
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Τι ςου αρζςει να κάνεισ πιο πολφ ςτο internet; 
(Μπορείσ να επιλζξεισ περιςςότερεσ από 1 απαντιςεισ) 

Ρικανι απάντθςθ Αγόρια Κορίτςια Σφνολο 

Δωμάτια ςυηθτιςεων 
(Chat rooms) 

11,1% 8,3% 9,6% 

Σελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 
(Facebook,   
Myspace) 

88,9% 83,3% 85,7% 

Ανταλλαγι άμεςων μθνυμάτων 
(MSN, Yahoo) 

11,1% 50% 33,3% 

Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 22,2% 50% 38,1% 
Blogs 0% 0% 0% 
Ραιχνίδια 55,6% 33,3% 42,9% 
Διαμοιραςμόσ  
αρχείων  
(πχ. Limewire) 

44,4% 33,3% 38,1% 

Νζα/ 
Επικαιρότθτα 

11,1% 0% 4,7% 

Ρίνακασ 10. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Τι ςου αρζςει να κάνεισ πιο πολφ ςτο 
internet;» 

Τα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα παρουςιάηονται πιο παραςτατικά, με τθ βοικεια 
διαγράμματοσ, ςτθν εικόνα που ακολουκεί (εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Τι ςου αρζςει να κάνεισ πιο πολφ ςτο 
internet;» 
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Σελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ

Ανταλλαγι άμεςων μθνυμάτων

Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν
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Τι ςου αρζςει να κάνεισ πιο πολφ ςτο internet; 

Σφνολο Κορίτςια Αγόρια
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Στθ ςυνζχεια, οι ςυμμετζχοντεσ διλωςαν πόςο ςυχνά χρθςιμοποιοφν τισ διάφορεσ 
εφαρμογζσ του διαδικτφου. Οι μακθτζσ διλωςαν ότι ςυμμετζχουν πολφ ςυχνά ςε 
δωμάτια ςυηθτιςεων, κακϊσ ςε ποςοςτό 81% ςυμμετζχουν κακθμερινά ι 
περιςςότερεσ από μια φορά τθ βδομάδα. Εντυπωςιακό είναι το ποςοςτό των 
αγοριϊν που χρθςιμοποιεί τα δωμάτια ςυηθτιςεων κακθμερινά ι περιςςότερεσ 
από μια φορά τθ βδομάδα, όπου ανζρχεται ςτο 100%, ενϊ το αντίςτοιχο για τα 
κορίτςια είναι 66,6%. Επίςθσ, από τισ εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν πολφ ςυχνά οι 
μακθτζσ είναι εφαρμογζσ ανταλλαγισ μθνυμάτων. Το 61,9% των μακθτϊν τισ 
χρθςιμοποιοφν κακθμερινά, ενϊ εδϊ διαπιςτϊνουμε μια μεγαλφτερθ προτίμθςθ 
από τα κορίτςια 66,7% ζναντι των αγοριϊν 55,6%. 

Μεγάλθ απιχθςθ ζχουν και οι ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ κακϊσ το 38,1% 
ςυνολικά τισ χρθςιμοποιεί κακθμερινά, ενϊ ζνα ποςοςτό 47,6% τισ χρθςιμοποιεί 
τουλάχιςτον μια φορά τθ βδομάδα. Ππωσ είχαμε διαπιςτϊςει και ςτθν 
προθγοφμενθ ερϊτθςθ, οι μακθτζσ δε δείχνουν ιδιαίτερθ προτίμθςθ ςτα blogs, 
κακϊσ κανείσ δε χρθςιμοποιεί blogs κακθμερινά, και ςχεδόν το 50% τα 
χρθςιμοποιεί λιγότερο από μια φορά το μινα, με το ποςοςτό των αγοριϊν να 
ανζρχεται ςτο 78%. 

Τα παιχνίδια ςτο διαδίκτυο ζχουν κυρίωσ τθν προτίμθςθ των αγοριϊν ςε ποςοςτό 
44,4 % (κακθμερινι χριςθ), ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για τα κορίτςια είναι μόλισ 
16,7%. Επίςθσ ςθμαντικό είναι το ποςοςτό του 41,7% των κοριτςιϊν που παίηουν 
παιχνίδια ςτο διαδίκτυο λιγότερο από μια φορά το μινα. Πςο αφορά τθν 
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο, ςχεδόν όλοι οι μακθτζσ (ποςοςτό > 90%) 
τθ χρθςιμοποιοφν τουλάχιςτον μια φορά τθ βδομάδα, αλλά λίγοι κακθμερινά. 

Από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν διαπιςτϊνουμε ότι μια από τισ βαςικζσ αςχολίεσ 
των αγοριϊν ςτο διαδίκτυο είναι ο διαμοιραςμόσ αρχείων, κακϊσ το 77,8% το 
χρθςιμοποιεί κακθμερινά και το υπόλοιπο 22,2% περιςςότερεσ από μια φορζσ τθ 
βδομάδα. Αντίςτοιχα τα κορίτςια δε δείχνουν κάποια ιδιαίτερθ προτίμθςθ ςτισ 
εφαρμογζσ αυτζσ κακϊσ τα ποςοςτά μοιράηονται ςχεδόν ομοιόμορφα ςε όλεσ τισ 
πικανζσ απαντιςεισ. Τζλοσ, ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ μζςω του διαδικτφου, θ 
πλειοψθφία χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για ενθμζρωςθ μία ι περιςςότερεσ από μια 
φορζσ τθ βδομάδα ςε ποςοςτό 76,1%, αλλά όχι κακθμερινά. Κανζνα αγόρι δε 
διλωςε ότι ενθμερϊνεται μζςω του διαδικτφου μία ι λιγότερο από μια φορά το 
μινα, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτα κορίτςια είναι 23,8%. 

Τα αποτελζςματα των απαντιςεων παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον ακόλουκο 
πίνακα (πίνακασ 11). 
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Πταν χρθςιμοποιείσ το internet, πόςο ςυχνά χρθςιμοποιείσ… 

Ερϊτθςθ Ρικανι απάντθςθ Αγόρια Κορίτςια Σφνολο 

Δωμάτια 
ςυηθτιςεων (chat 
rooms) 

Κάκε μζρα 55,6% 33,3% 42,9% 
Ρεριςςότερο από μια 
φορά τθ βδομάδα 

44,4% 33,3% 38,1% 

Μια φορά τθ βδομάδα 0% 0% 0% 
Μια φορά το μινα 0% 0% 0% 
Λιγότερο από μια φορά το 
μινα 

0% 33,3% 19% 

Ανταλλαγι άμεςων 
μθνυμάτων (instant 
messaging) 

Κάκε μζρα 55,6% 66,7% 61,9% 
Ρεριςςότερο από μια 
φορά τθ βδομάδα 

33,3% 25% 28,7% 

Μια φορά τθ βδομάδα 0% 0% 0% 
Μια φορά το μινα 0% 0% 0% 
Λιγότερο από μια φορά το 
μινα 

11,1% 8,3% 9,6% 

Σελίδεσ Κοινωνικισ 
δικτφωςθσ 

Κάκε μζρα 44,4% 33,3% 38,1% 

Ρεριςςότερο από μια 
φορά τθ βδομάδα 

33,3% 16,7% 23,8% 

Μια φορά τθ βδομάδα 22,2% 25% 23,8% 
Μια φορά το μινα 0% 0% 0% 
Λιγότερο από μια φορά το 
μινα 

0% 25% 14,2% 

Blogs Κάκε μζρα 0% 0% 0% 
Ρεριςςότερο από μια 
φορά τθ βδομάδα 

11,1% 16,7% 14,2% 

Μια φορά τθ βδομάδα 11,1% 25% 19% 
Μια φορά το μινα 0% 33,3% 19% 
Λιγότερο από μια φορά το 
μινα 

77,8% 25% 47,6% 

Ραιχνίδια Κάκε μζρα 44,4% 16,7% 28,7% 

Ρεριςςότερο από μια 
φορά τθ βδομάδα 

11,1% 16,7% 14,2% 

Μια φορά τθ βδομάδα 44,4% 25% 33,3% 

Μια φορά το μινα 0% 0% 0% 

Λιγότερο από μια φορά το 
μινα 

0% 41,7% 23,8% 

Αναηιτθςθ 
πλθροφοριϊν 

Κάκε μζρα 22,2% 8,3% 14,2% 

Ρεριςςότερο από μια 
φορά τθ βδομάδα 

33,3% 58,3% 47,6% 

Μια φορά τθ βδομάδα 22,2% 16,7% 19% 

Μια φορά το μινα 11,1% 8,3% 9,6% 

Λιγότερο από μια φορά το 
μινα 

11,1% 8,3% 9,6% 
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Διαμοιραςμό 
αρχείων 

Κάκε μζρα 77,8% 16,7% 42,9 

Ρεριςςότερο από μια 
φορά τθ βδομάδα 

22,2% 16,7% 19% 

Μια φορά τθ βδομάδα 0% 16,7% 9,6% 

Μια φορά το μινα 0% 25% 14,2% 

Λιγότερο από μια φορά το 
μινα 

0% 25% 14,2% 

Νζα / Επικαιρότθτα Κάκε μζρα 11,1% 0% 4,7% 

Ρεριςςότερο από μια 
φορά τθ βδομάδα 

44,4% 33,3% 38,1% 

Μια φορά τθ βδομάδα 44,4% 25% 33,3% 

Μια φορά το μινα 0% 16,7% 9,6% 

Λιγότερο από μια φορά το 
μινα 

0% 25% 14,2% 

Ρίνακασ 11. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Πταν χρθςιμοποιείσ το internet, πόςο 
ςυχνά χρθςιμοποιείσ…» 

Στθν ερϊτθςθ «Ρου χρθςιμοποιείσ internet πιο ςυχνά;» θ πλειοψθφία διλωςε ςτο 
ςπίτι, με ποςοςτό 90,5%. Ζνα μόνο αγόρι απάντθςε ςτο Internet cafe και ζνα 
κορίτςι ςε φίλουσ. Ο πίνακασ (πίνακασ 12) που ακολουκεί δείχνει αναλυτικά τα 
ποςοςτά που προζκυψαν από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν. 

 

Ρου χρθςιμοποιείσ internet πιο ςυχνά; 

Ρικανι απάντθςθ Αγόρια Κορίτςια Σφνολο 

Σπίτι 88,9% 91,7% 90,5% 

Σχολείο 0% 0% 0% 

Internet cafe 11,1% 0% 4,7% 

Κινθτό 0% 0% 0% 

Σε φίλουσ 0% 8,3% 4,7% 

Άλλο (Διευκρίνιςε) 0% 0% 0% 

Ρίνακασ 12. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Ρου χρθςιμοποιείσ internet πιο 
ςυχνά;» 

 

Τα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα παρουςιάηονται πιο παραςτατικά, με τθ βοικεια 
διαγράμματοσ, ςτθν παρακάτω εικόνα (εικόνα 18). 
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Εικόνα 18. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Ρου χρθςιμοποιείσ internet πιο ςυχνά;» 

Τζλοσ, διαπιςτϊνουμε ότι ζνα πολφ μικρό ποςοςτό (28,7%) των μακθτϊν ζχει κάνει 
μακιματα για τθ χριςθ του διαδικτφου και ακόμα μικρότερο ποςοςτό (23,8%) ζχει 
κάνει μακιματα για τθν αςφάλεια ςτο διαδίκτυο. Οι απαντιςεισ ςε αυτζσ τισ 
ερωτιςεισ παρουςιάηονται παραςτατικά με τθ βοικεια διαγραμμάτων ςτισ εικόνεσ 
που ακολουκοφν (εικόνα 19 και 20). 

 

 

Εικόνα 19. Απαντιςεισ μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Ζχεισ κάνει μακιματα για τθ χριςθ του 
internet;» 
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Εικόνα 20. Απαντιςεισ μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Ζχεισ κάνει μακιματα για τθν αςφάλεια ςτο 
internet;» 

 

Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι όλοι οι μακθτζσ, οι οποίοι είχαν παρακολουκιςει 
μακιματα για τθν αςφάλεια ςτο διαδίκτυο διλωςαν κατά ομοφωνία (ποςοςτό 
100%) ότι τουσ φάνθκαν  χριςιμα. 

 

5.1.3 Στάςεισ/απόψεισ των μακθτϊν για τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι ςτο ςχολείο  

Στθν τρίτθ ενότθτα του ερωτθματολογίου εξετάηονται οι ςτάςεισ/απόψεισ των 
μακθτϊν για τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςτο χϊρο του ςχολείου. Ζνα 
ςθμαντικό ποςοςτό των μακθτϊν (47,6) διλωςαν ότι διδάςκονται λίγο 
πλθροφορικι ι μακιματα ςχετικά με τουσ υπολογιςτζσ ςτο ςχολείο. Τα κορίτςια 
εμφανίηονται ικανοποιθμζνα με τθ διδαςκαλία μακθμάτων ςχετικϊν με τουσ 
υπολογιςτζσ/πλθροφορικι ςτο ςχολείο, ςε ποςοςτό 50%, ενϊ το αντίςτοιχο 
ποςοςτό ςτα αγόρια είναι μόλισ 22,2%. Δεν πρζπει να αγνοιςουμε και ζνα μικρό 
ποςοςτό μακθτϊν (14,3%), οι οποίοι διλωςαν ότι δε διδάςκονται κακόλου 
μακιματα ςχετικά με τουσ υπολογιςτζσ ι τθν πλθροφορικι. 

Τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν επεξεργαςία τθσ παραπάνω ερϊτθςθσ 
παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί (πίνακασ 13). 
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Διδάςκεςαι μακιματα ςχετικά με τουσ υπολογιςτζσ/πλθροφορικι, ςτο ςχολείο; 

Ρικανι απάντθςθ Αγόρια Κορίτςια Σφνολο 

Κακόλου 22,2% 8,3% 14,3% 

Λίγο 55,6% 41,7% 47,6% 

Λκανοποιθτικά 22,2% 50% 38,1% 

Ρίνακασ 13. Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ «Διδάςκεςαι μακιματα ςχετικά με τουσ 
υπολογιςτζσ/πλθροφορικι, ςτο ςχολείο;» 

Οι μακθτζσ οι οποίοι απάντθςαν “λίγο” ι “ικανοποιθτικά” ςτθν προθγοφμενθ 
ερϊτθςθ κλικθκαν να δθλϊςουν τι αφοροφν τα μακιματα αυτά. Από τθν 
επεξεργαςία των απαντιςεϊν τουσ, διαπιςτϊνουμε ότι τα μακιματα αφοροφν 
διάφορουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ τθσ πλθροφορικισ, όπωσ προγραμματιςμό, 
επεξεργαςία κειμζνου, διαδίκτυο και άλλα. Αξιοςθμείωτθ είναι θ διαφορά των 
απαντιςεων μεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν ανάλογα με το αντικείμενο. 
Ραραςτατικά οι απαντιςεισ των μακθτϊν παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα που 
ακολουκεί (εικόνα 21). 

 

 

Εικόνα 21. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «τι αφοροφν τα μακιματα ςχετικά με τουσ 
υπολογιςτζσ/πλθροφορικι που διδάςκονται ςτο ςχολείο» 

 

Εντυπωςιακά είναι τα ποςοςτά που προκφπτουν από τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ 
αν οι υπολογιςτζσ χρθςιμοποιοφνται και ςτθ διδαςκαλία άλλων μακθμάτων. Το 
85,7% των μακθτϊν διλωςαν ότι οι υπολογιςτζσ δε χρθςιμοποιοφνται κακόλου ςτθ 
διδαςκαλία άλλων μακθμάτων. Τα αποτελζςματα ςτθν ερϊτθςθ αυτι 
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παρουςιάηονται με τθ βοικεια διαγράμματοσ ςτθν εικόνα που ακολουκεί (εικόνα 
22). 

 

Εικόνα 22. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «οι υπολογιςτζσ χρθςιμοποιοφνται και 
ςτθ διδαςκαλία άλλων μακθμάτων;» 

Επιπλζον, οι μακθτζσ διλωςαν ότι το ςχολείο τουσ ζχει μια ειδικι αίκουςα με 
υπολογιςτζσ (εργαςτιριο πλθροφορικισ), ςυνδεδεμζνουσ ςτο διαδίκτυο, ενϊ ςε 
κανζνα άλλο χϊρο του ςχολείου δεν υπάρχουν υπολογιςτζσ διακζςιμοι ςτουσ 
μακθτζσ. Οι υπολογιςτζσ του εργαςτθρίου, οι οποίοι είναι για χριςθ από τουσ 
μακθτζσ, είναι 12 και ςυνικωσ οι μακθτζσ τουσ χρθςιμοποιοφν ανά δφο. Τζλοσ, 
ςχεδόν όλοι οι μακθτζσ (εκτόσ από ζναν) διλωςαν ότι δε μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν υπολογιςτι ςτο χϊρο του ςχολείου όποτε επικυμοφν. 
 

5.1.4 Απόψεισ/ςτάςεισ των μακθτϊν ςχετικά με τθν εργαςία ςε 
ομάδεσ (ςυνεργαςία) πριν τθ διεξαγωγι του πειράματοσ 

Ζνασ από τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι και θ μελζτθ τθσ τρίτθσ 
ερευνθτικισ υπόκεςθσ, το κατά πόςο, δθλαδι, θ αξιοποίθςθ ενόσ διαδικτυακοφ, 
ςυνεργατικοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, ςυμβάλλει ςτθ 
διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν και ςτθν καλλιζργεια των 
δεξιοτιτων που αναπτφςςονται από αυτιν. Για το λόγο αυτό, ςυμπλθρϊκθκε από 
τουσ μακθτζσ μια ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ22 πριν τθ διεξαγωγι του 
πειράματοσ και μια μετά. 

Στθν παράγραφο αυτι κα παρουςιάςουμε τα αποτελζςματα των απαντιςεων των 
μακθτϊν ςτισ ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ, πριν τθ διεξαγωγι του πειράματοσ. Στον 
πίνακα που ακολουκεί (πίνακασ 14) παρουςιάηονται οι απαντιςεισ των μακθτϊν 
και θ ςυνολικι βακμολογία που ςυγκζντρωςε κάκε ερϊτθςθ. 

 

                                                 
22  Θ ουμπρίκα Αξιολόγθςθσ Συνεργαςίασ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα, ενότθτα Β  
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Αποτελζςματα ουμπρίκασ Αξιολόγθςθσ Συνεργαςίασ (Ρριν) 

Ερϊτθςθ Μζτρια - 1 Καλι - 3 Άριςτθ - 5 Βακμολογία 

Ρροτίμθςθ ςυνεργαςίασ 0 11 10 83 

Αποτελεςματικότθτα  0 18 3 69 

Αυτοπεποίκθςθ  3 9 9 75 

Επικοινωνία 1 6 14 89 

Συνειςφορά ιδεϊν 0 7 14 91 

Αποδοχι κριτικισ 1 6 14 89 

Συνειςφορά 
απαντιςεων/ εξθγιςεων 

2 5 14 87 

Διεκπεραίωςθ εργαςιϊν 1 9 11 83 

Καταμεριςμόσ εργαςίασ 1 10 10 81 

Ραρουςία 2 15 4 67 

Ραρακίνθςθ άλλων 
μελϊν 

3 3 15 87 

Επίλυςθ προβλθμάτων 0 1 20 103 

Ρίνακασ 14. Αποτελζςματα ουμπρίκασ Αξιολόγθςθσ Συνεργαςίασ (Ρριν το πείραμα) 

Εξετάηοντασ ξεχωριςτά τθν κάκε ρουμπρίκα, εξάγονται τα παρακάτω ςτοιχεία όςον 

αφορά τισ βακμολογίεσ που ςυγκζντρωςαν οι μακθτζσ: 

 2 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 40 βακμοφσ 

 2 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 42 βακμοφσ 

 2 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 44 βακμοφσ 

 3 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 46 βακμοφσ 

 1 μακθτισ ςυγκζντρωςε 48 βακμοφσ 

 6 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 50 βακμοφσ 

 3 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 52 βακμοφσ 

 2 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 54 βακμοφσ 

Διαπιςτϊνουμε, λοιπόν, ότι με ανϊτατθ βακμολογία το 65, το 52,4% των μακθτϊν 

ςυγκζντρωςε βακμολογία από 50 και πάνω, ενϊ κάτω από 50 ςυγκζντρωςε το 

47,6%. 

 

5.2 Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ από τον εκπαιδευτικό 

Για τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευομζνων, κακϊσ και τθ μελζτθ τθσ πρϊτθσ 

ερευνθτικισ υπόκεςθσ, κατά πόςο, δθλαδι, όταν χρθςιμοποιείται ζνα διαδικτυακό, 

ςυνεργατικό εργαλείο γενικισ χριςθσ επιτυγχάνεται θ κατάκτθςθ των διδακτικϊν 

ςτόχων που αφοροφν το μάκθμα των Εφαρμογϊν Υπολογιςτι, από τουσ μακθτζσ, 



σελίδα | 110  

 

χρθςιμοποιικθκαν μια ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ του νοθτικοφ χάρτθ που 

δθμιοφργθςε κάκε ομάδα και μια ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ για 

κάκε μακθτι ξεχωριςτά, οι οποίεσ περιγράφθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο 

(ενότθτα 4.3). Να υπενκυμίςουμε τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ που είχαν τεκεί ςτο 

ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό ςενάριο: 

Πςον αφορά τισ γνϊςεισ, οι μακθτζσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ κα πρζπει 

να είναι ικανοί να: 

 Να αναγνωρίηουν τι είναι το διαδίκτυο, τα βαςικά χαρακτθριςτικά του και ποιεσ 

υπθρεςίεσ προςφζρει. 

 Να αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ τεχνολογία του διαδικτφου και 

των υπολογιςτϊν. 

Πςον αφορά τισ ικανότθτεσ, οι μακθτζσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ κα 

πρζπει να είναι ικανοί να: 

 Να ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ με τθ ςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ. 

 Να ςυνεργάηονται με τθ ςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ για τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν. 

Και τζλοσ, όςον αφορά τισ ςτάςεισ, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ οι μακθτζσ 

κα πρζπει να ζχουν κατανοιςει τθν χρθςιμότθτα τθσ τεχνολογίασ και του 

διαδικτφου ςτισ κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. 
 

5.2.1 Αποτελζςματα ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ νοθτικοφ χάρτθ 

Θ εκπαιδευτικόσ ςυμπλιρωςε πζντε ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ νοθτικοφ χάρτθ23, μια 

για κάκε ομάδα που ςυμμετείχε ςτο πείραμα. Τα αποτελζςματα που προζκυψαν 

παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα (πίνακασ 15) : 

Βακμολογία ομάδων για το νοθτικό χάρτθ 

Ομάδα 1 2 3 4 5 

Βακμολογία 

/25 
23 11 15 11 19 

Βακμολογία 

/100 
92 44 60 44 76 

Ρίνακασ 15. Βακμολογία ομάδων για το νοθτικό χάρτθ 

Από τον παραπάνω πίνακα ςυμπεραίνουμε ότι οι νοθτικοί χάρτεσ που 

δθμιουργικθκαν από τισ ομάδεσ ιταν ςε γενικζσ γραμμζσ μζτριοι ζωσ καλοί, με 

βακμολογία που κυμάνκθκε από 44 μζχρι 76/100 και μόνο μια ομάδα ξεχϊριςε με 

πολφ καλι βακμολογία 92/100. 

                                                 
23 Θ ουμπρίκα Αξιολόγθςθσ Νοθτικοφ Χάρτθ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα, ενότθτα Β 
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Ριο αναλυτικά τα αποτελζςματα ανά κριτιριο ιταν τα ακόλουκα: 

                          Ομάδα 

 

Κριτιριο 

1 2 3 4 5 

Συνολικι 

Βακμολογία 

Κριτθρίου /25 

Εμφάνιςθ - Δομι 5 3 3 3 5 19 

Ρεριεχόμενο 5 3 3 3 5 19 

Χριςθ εικόνων και 

ςυμβόλων 
3 1 3 1 3 11 

Χρϊματα 5 3 3 1 3 15 

Κατανόθςθ 5 1 3 3 3 15 

Συνολικι 

βακμολογία ομάδασ 

/25 

23 11 15 11 19 

Ρίνακασ 16. Αναλυτικά αποτελζςματα ρουμπρίκασ νοθτικοφ χάρτθ 

Διαπιςτϊνουμε, λοιπόν, ότι ςυνολικά οι ομάδεσ τα πιγαν από καλά ζωσ άριςτα 

ςτθν εμφάνιςθ – δομι του νοθτικοφ χάρτθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι χάρτεσ που 

δθμιουργικθκαν ιταν από αρκετά ζωσ καλά οργανωμζνοι και οι πλθροφορίεσ που 

παρουςιάςτθκαν κατανοθτζσ. Εξίςου καλά τα πιγαν οι ομάδεσ και αναφορικά με 

τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν/ςθμαντικϊν ςθμείων τθσ ζννοιασ που περιζγραφε ο 

χάρτθσ (Διαδίκτυο). Οι χάρτεσ περιείχαν αρκετά ι και όλα τα βαςικά ςθμεία τθσ 

ζννοιασ του Διαδικτφου.  

Ρολφ φτωχι ιταν θ χριςθ εικόνων και ςυμβόλων ςτο νοθτικό χάρτθ. Οι τρεισ 

ομάδεσ χρθςιμοποίθςαν λίγεσ εικόνεσ και ςφμβολα, ενϊ οι δφο ςχεδόν κακόλου. 

Σχετικά με τθ χριςθ χρωμάτων, οι περιςςότερεσ ομάδεσ, 4 ςτισ 5, χρθςιμοποίθςαν 

αρκετά χρϊματα ςτο νοθτικό χάρτθ, αλλά μόνο μία ομάδα τα χρθςιμοποίθςε και 

για κατθγοριοποίθςθ των κεμάτων. Τζλοσ, ςχετικά με τθν κατανόθςθ του κζματοσ, 

πόςα ςτοιχεία, δθλαδι, περιλαμβάνονται ςε κάκε κατθγορία, διαπιςτϊκθκε από 

κακόλου μζχρι ςε βάκοσ κατανόθςθ. 

Τα παραπάνω αποτελζςματα, κα μασ βοθκιςουν να εξάγουμε ςυμπεράςματα 

ςχετικά με τθν πρϊτθ ερευνθτικι υπόκεςθ που αφορά ςτθν επίτευξθ των ςτόχων 

του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και ςυγκεκριμζνα των γνωςιακϊν ςτόχων. Με τθν 

καταγραφι των ςυμπεραςμάτων κα αςχολθκοφμε αναλυτικά ςτο επόμενο 

κεφάλαιο. 

Στθν επόμενθ εικόνα (εικόνα 23) παρατίκεται ενδεικτικά ο νοθτικόσ χάρτθσ τθσ 

πρϊτθσ ομάδασ, όπου ςυγκζντρωςε τθ μεγαλφτερθ βακμολογία: 
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Εικόνα 23. Νοθτικόσ χάρτθσ 1θσ ομάδασ 
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5.2.2 Αποτελζςματα ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ ςυνεργαςίασ (από τον 

εκπαιδευτικό) 

Θ εκπαιδευτικόσ ςυμπλιρωςε μία ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ ςυνεργαςίασ24 για κάκε 

μακθτι που ςυμμετείχε ςτο πείραμα, με ςκοπό τθ διαπίςτωςθ τθσ επίτευξθσ του 

ςτόχου: «οι μακθτζσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ κα πρζπει να είναι ικανοί 

να ςυνεργάηονται με τθ ςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ για τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν». 

Θ ςυμπλιρωςθ τθσ ρουμπρίκασ ςτθρίχκθκε ςτθ χρθςιμοποίθςθ του 

χαρακτθριςτικοφ playback του εργαλείου Google Wave25, με το οποίο θ 

εκπαιδευτικόσ είχε τθ δυνατότθτα να δει με λεπτομζρεια τθ ςυνειςφορά κάκε 

μζλουσ τθσ ομάδασ, τθν επικοινωνία μεταξφ των μελϊν, τθ ςτάςθ κάκε μακθτι 

απζναντι ςτθν ομάδα. Επιπλζον, για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ρουμπρίκασ και τθν 

εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθ ςυνεργαςία των μακθτϊν, θ εκπαιδευτικόσ 

ςτθρίχκθκε πολφ και ςτθν παρατιρθςθ των μακθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 

διεξαγωγισ του πειράματοσ, απ’ όπου ςυγκεντρϊκθκαν πολλζσ και ςθμαντικζσ 

πλθροφορίεσ. 

Τα αποτελζςματα ανά κριτιριο, μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ρουμπρίκασ ςυνεργαςίασ 

από τθν εκπαιδευτικό παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα (πίνακασ 17). 

Αποτελζςματα ουμπρίκασ Αξιολόγθςθσ Συνεργαςίασ (Από εκπαιδευτικό) 

Κριτιριο Μζτρια - 1 Καλι - 3 Άριςτθ - 5 Βακμολογία 

Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν 1 18 2 65 

Συνειςφορά πλθροφοριϊν 2 14 5 69 

Εκτζλεςθ κακθκόντων 3 16 2 61 

Καταμεριςμόσ εργαςίασ 3 12 6 69 

Επικοινωνία 3 7 11 79 

Συηιτθςθ 0 8 13 89 

Επίλυςθ προβλθμάτων 3 8 10 77 

Ρίνακασ 17. Αποτελζςματα ουμπρίκασ Αξιολόγθςθσ Συνεργαςίασ (Από εκπαιδευτικό) 

Εξετάηοντασ ξεχωριςτά τθν κάκε ρουμπρίκα, εξάγονται τα παρακάτω ςτοιχεία όςον 

αφορά τισ βακμολογίεσ που ςυγκζντρωςαν οι μακθτζσ: 

 2 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 13 βακμοφσ 

                                                 
24 Θ ουμπρίκα Αξιολόγθςθσ Συνεργαςίασ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα, ενότθτα Β 
25 Θ περιγραφι του εργαλείου παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα, ενότθτα Α, GOOGLE WAVE – 
Οδθγόσ χριςθσ βαςικϊν λειτουργιϊν 
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 2 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 15 βακμοφσ 

 2 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 21 βακμοφσ 

 4 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 23 βακμοφσ 

 1 μακθτισ ςυγκζντρωςε 25 βακμοφσ 

 4 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 27 βακμοφσ 

 2 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 29 βακμοφσ 

 3 μακθτζσ ςυγκζντρωςαν 31 βακμοφσ 

 1 μακθτισ ςυγκζντρωςε 33 βακμοφσ 

Διαπιςτϊνουμε, λοιπόν, ότι με ανϊτατθ βακμολογία το 35, το 71,4% ςυγκζντρωςε 

βακμολογία από 23 και πάνω, ενϊ χαμθλι βακμολογία, από 21 και κάτω 

ςυγκζντρωςε το 28,6%. 

 

5.3 Διερεφνθςθ τθσ ςτάςθσ των μακθτϊν προσ τθ χριςθ και τθ 

χρθςιμότθτα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι πριν και μετά τθν 

εφαρμογι του πειράματοσ 

Στθν ενότθτα 5.1.2 ζχουν ιδθ παρουςιαςτεί τα αποτελζςματα τθσ επεξεργαςίασ τθσ 

πρϊτθσ ενότθτασ του ερωτθματολογίου διαμόρφωςθσ προφίλ των μακθτϊν. Θ 

πρϊτθ αυτι ενότθτα αφοροφςε τθ διερεφνθςθ τθσ ςτάςθσ των μακθτϊν ςχετικά με 

τθ χριςθ και τθ χρθςιμότθτα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Με τθν ολοκλιρωςθ 

του πειράματοσ, διανεμικθκε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ερωτθματολόγιο που 

περιείχε τισ 10 από τισ 13 ερωτιςεισ τθσ πρϊτθσ ενότθτασ του αρχικοφ 

ερωτθματολογίου. Θ διαδικαςία αυτι ςκοπό είχε να διερευνθκεί θ δεφτερθ 

ερευνθτικι υπόκεςθ τθσ εργαςίασ, κατά πόςο, δθλαδι, θ ενςωμάτωςθ ενόσ 

διαδικτυακοφ, ςυνεργατικοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ ςτα πλαίςια ενόσ 

εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ περιςςότερο κετικισ ςτάςθσ 

των μακθτϊν προσ τθ χριςθ και τθ χρθςιμότθτα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται ςε πίνακεσ, το πλικοσ και το ποςοςτό των απαντιςεων 

που καταγράφθκαν ςυνολικά για κάκε ερϊτθςθ, πριν και μετά τθ διεξαγωγι του 

πειράματοσ. 
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Μου αρζςει να χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό υπολογιςτι  
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Σφνολο 

Απαντιςεισ πριν τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

0 0 4 9 8 21 

0% 0% 19% 42,9% 38,1% 100% 

Απαντιςεισ μετά τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

1 0 0 6 10 17 

5,9% 0% 0% 35,3% 58,8% 100% 

Ρίνακασ 18. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Μου αρζςει να χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό 
υπολογιςτι» 

Συγκρίνοντασ τα αποτελζςματα των απαντιςεων πριν και μετά τθ διεξαγωγι του 

πειράματοσ, που παρουςιάηονται ςτον παραπάνω πίνακα (πίνακασ 18), 

παρατθροφμε μια ςθμαντικι αφξθςθ ςτισ απαντιςεισ «ςυμφωνϊ» και «ςυμφωνϊ 

απόλυτα», από 81% ςε 94,1%. Μετά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πείραμα, περιςςότεροι 

μακθτζσ διλωςαν ότι απολαμβάνουν να χρθςιμοποιοφν το θλεκτρονικό 

υπολογιςτι. 

Στθν επόμενθ πρόταςθ (πίνακασ 19), πριν τθ διεξαγωγι του πειράματοσ ζνα 

ποςοςτό 38% των μακθτϊν είχε δθλϊςει ότι δεν το κουράηει θ χριςθ θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι. Το ποςοςτό αυξικθκε, μετά το πείραμα, ςε 47%. Στον πίνακα αυτόν 

πρζπει, όμωσ, να παρατθριςουμε ότι και το ποςοςτό των μακθτϊν που το κουράηει 

θ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι είχε μια μικρι αφξθςθ από 14,9% ςε 17,7%. 

Με κουράηει θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 
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Απαντιςεισ πριν τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

5 3 9 3 1 21 

23,8% 14,2% 42,9% 14,2% 4,7% 100% 

Απαντιςεισ μετά τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

4 4 6 2 1 17 

23,5% 23,5% 35,3% 11,8% 5,9% 100% 

Ρίνακασ 19. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Με κουράηει θ χριςθ θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι» 
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Κάποιοσ που γνωρίηει πϊσ να χρθςιμοποιεί ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι 
μπορεί να βρει μια καλι δουλειά  

Δυνατζσ απαντιςεισ 
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Σφνολο 

Απαντιςεισ πριν τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

0 4 7 7 3 21 

0% 19% 33,3% 33,3% 14,2% 100% 

Απαντιςεισ μετά τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

0 1 3 5 8 17 

0% 5,9% 17,6% 29,4% 47,1% 100% 

Ρίνακασ 20. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Κάποιοσ που γνωρίηει πϊσ να 
χρθςιμοποιεί ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι μπορεί να βρει μια καλι δουλειά» 

Στον πίνακα 20, παρατθροφμε ότι πριν τθ διεξαγωγι του πειράματοσ ζνα ποςοςτό 

47,5% των μακθτϊν διλωνε ότι κάποιοσ που γνωρίηει πϊσ να χρθςιμοποιεί ζναν 

θλεκτρονικό υπολογιςτι μπορεί να βρει μια καλι δουλειά. Το ποςοςτό αυτό μετά 

τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο πείραμα αυξικθκε ςε 76,5%. 

Στο κατά πόςο ο υπολογιςτισ προςφζρει τθ δυνατότθτα να μάκει κάποιοσ πολλά 

καινοφρια πράγματα (πίνακασ 21), δεν υπιρξε ςθμαντικι αλλαγι ςτισ απαντιςεισ 

πριν και μετά τθ διεξαγωγι του πειράματοσ. Το ποςοςτό των μακθτϊν που είχε 

απαντιςει «ςυμφωνϊ» και «ςυμφωνϊ απόλυτα», από 85,8% πριν ζγινε 82,3% 

μετά. 

Ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ μου προςφζρει τθ δυνατότθτα να μάκω πολλά 
καινοφρια πράγματα 
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Απαντιςεισ πριν τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

0 0 3 9 9 21 

0% 0% 14,2% 42,9% 42,9% 100% 

Απαντιςεισ μετά τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

0 1 2 4 10 17 

0% 5,9% 11,8% 23,5% 58,8% 100% 

Ρίνακασ 21. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ μου 
προςφζρει τθ δυνατότθτα να μάκω πολλά καινοφρια πράγματα» 
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Ριςτεφω πωσ τα ςχολικά μακιματα μποροφν να γίνουν πιο ενδιαφζροντα, 
αν οι κακθγθτζσ  χρθςιμοποιιςουν θλεκτρονικό υπολογιςτι ςτθ διδαςκαλία 

τουσ 
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Απαντιςεισ πριν τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

1 0 7 6 7 21 

4,7% 0% 33,3% 28,7% 33,3% 100% 

Απαντιςεισ μετά τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

2 2 6 6 1 17 

11,8% 11,8% 35,3% 35,3% 5,9% 100% 

Ρίνακασ 22. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Ριςτεφω πωσ τα ςχολικά μακιματα 
μποροφν να γίνουν πιο ενδιαφζροντα, αν οι κακθγθτζσ χρθςιμοποιιςουν θλεκτρονικό 

υπολογιςτι ςτθ διδαςκαλία τουσ» 

Τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν από τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ «πιςτεφεισ πωσ 

τα ςχολικά μακιματα μποροφν να γίνουν πιο ενδιαφζροντα, αν οι κακθγθτζσ  

χρθςιμοποιιςουν θλεκτρονικό υπολογιςτι ςτθ διδαςκαλία τουσ» (πίνακασ 22), 

δείχνουν ότι πριν το πείραμα το 62% των μακθτϊν ςυμφωνοφςαν με αυτι τθ κζςθ, 

ενϊ μετά τθ διεξαγωγι του πειράματοσ το ποςοςτό αυτό ζπεςε ςτο 41,2. 

Συγχρόνωσ αυξικθκε το ποςοςτό το μακθτϊν που διαφωνοφν με τθν πρόταςθ, από 

4,7% ςε 23,6%. 

Αυξικθκε το ποςοςτό των μακθτϊν που νιϊκουν άνετα, όταν χρθςιμοποιοφν 

θλεκτρονικό υπολογιςτι, από 42,9% πριν τθ διεξαγωγι του πειράματοσ ςε 52,9% 

μετά (πίνακασ 23). Πμωσ, τθν ίδια ςτιγμι, αυξικθκε και το ποςοςτό των μακθτϊν 

που δεν νιϊκουν άνετα, από 0% ςε 17,7%. 

Νιϊκω πολφ άνετα, όταν χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό υπολογιςτι 
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Σφνολο 

Απαντιςεισ πριν τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

0 0 12 7 2 21 

0% 0% 57,1% 33,3% 9,6% 100% 

Απαντιςεισ μετά τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

2 4 2 5 4 17 

11,8% 23,5% 11,8% 29,4% 23,5% 100% 

Ρίνακασ 23. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Νιϊκω πολφ άνετα, όταν χρθςιμοποιϊ 
θλεκτρονικό υπολογιςτι» 
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Η ςκζψθ ότι χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό υπολογιςτι μου προκαλεί άςχθμα 
ςυναιςκιματα 
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Απαντιςεισ πριν τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

15 5 1 0 0 21 

71,5% 23,8% 4,7% 0% 0% 100% 

Απαντιςεισ μετά τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

6 8 2 1 0 17 

35,3% 47,1% 11,8% 5,9% 0% 100% 

Ρίνακασ 24. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Θ ςκζψθ ότι χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό 
υπολογιςτι μου προκαλεί άςχθμα ςυναιςκιματα» 

 

Στθν πρόταςθ «Θ ςκζψθ ότι χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό υπολογιςτι μου προκαλεί 

άςχθμα ςυναιςκιματα» το ποςοςτό των μακθτϊν που διλωνε «διαφωνϊ» και 

«διαφωνϊ απόλυτα» ιταν 96,3% πριν το πείραμα. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

πειράματοσ, το ποςοςτό αυτό μειϊκθκε ςτο 82,4% (πίνακασ 24). 

Ο πίνακασ 25 παρουςιάηει τισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν πρόταςθ «Θ χριςθ 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι μπορεί να προκαλζςει ςε κάποιον απογοιτευςθ». Το 

ποςοςτό που είχε απαντιςει «διαφωνϊ» και «διαφωνϊ απόλυτα» πριν το πείραμα 

ιταν 57,1%, ενϊ μετά τθ διεξαγωγι του πειράματοσ υπιρξε μια μικρι μείωςθ ςτο 

52,9%. Ταυτόχρονα, όμωσ, υπιρξε και μείωςθ ςτο ποςοςτό των μακθτϊν που 

απάντθςαν «ςυμφωνϊ» και «ςυμφωνϊ απόλυτα», από 14,3% ςε 5,9%. 

Η χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι μπορεί να προκαλζςει ςε κάποιον 
απογοιτευςθ 
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Σφνολο 

Απαντιςεισ πριν τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

7 5 6 2 1 21 

33,3% 23,8% 28,7% 9,6% 4,7% 100% 

Απαντιςεισ μετά τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

3 6 7 1 0 17 

17,6% 35,3% 41,2% 5,9% 0% 100% 

Ρίνακασ 25. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι μπορεί 
να προκαλζςει ςε κάποιον απογοιτευςθ» 
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Πταν πρόκειται να πραγματοποιιςω μια εργαςία, κα χρθςιμοποιιςω 
θλεκτρονικό υπολογιςτι όςο το δυνατόν λιγότερο 
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Απαντιςεισ πριν τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

5 6 8 2 0 21 

23,8% 28,7% 38,1% 9,6% 0% 100% 

Απαντιςεισ μετά τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

6 6 3 1 1 17 

35,3% 35,3% 17,6% 5,9% 5,9% 100% 

Ρίνακασ 26. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Πταν πρόκειται να πραγματοποιιςω μια 
εργαςία, κα χρθςιμοποιιςω θλεκτρονικό υπολογιςτι όςο το δυνατόν λιγότερο» 

 

Στο κατά πόςο όταν πρόκειται να πραγματοποιιςεισ μια εργαςία, κα 

χρθςιμοποιιςεισ θλεκτρονικό υπολογιςτι όςο το δυνατόν λιγότερο, υπιρξε μια 

ςθμαντικι αφξθςθ ςτο ποςοςτό των μακθτϊν που διλωςε «διαφωνϊ» και 

«διαφωνϊ απόλυτα» πριν το πείραμα, ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο ποςοςτό μετά τθν 

ολοκλιρωςθ του πειράματοσ, από 52,5% ςε 70,6% (πίνακασ 26). 

Τζλοσ, ςτθν πρόταςθ «Θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι είναι δφςκολθ» το 

ποςοςτό των μακθτϊν που διαφϊνθςε ι διαφϊνθςε απόλυτα μετά το πείραμα 

ιταν 70,6%, παρουςιάηοντασ μια μικρι αφξθςθ από το αντίςτοιχο ποςοςτό πριν το 

πείραμα που ιταν 66,6%. 

Η χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι είναι δφςκολθ 
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Απαντιςεισ πριν τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

7 7 6 1 0 21 

33,3% 33,3% 28,7% 4,7% 0% 100% 

Απαντιςεισ μετά τθ 
διεξαγωγι του 
πειράματοσ 

4 8 1 1 3 17 

23,5% 47,1% 5,9% 5,9% 17,6% 100% 

Ρίνακασ 27. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ «Θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι είναι 
δφςκολθ» 
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5.4 Διερεφνθςθ τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν και των δεξιοτιτων 
που αναπτφςςονται από αυτιν πριν και μετά τθν εφαρμογι του 
πειράματοσ 

Στθν ενότθτα 5.1.4 παρουςιάςτθκαν τα αποτελζςματα τθσ επεξεργαςίασ των 

απαντιςεων των μακθτϊν ςτθ ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ, πριν τθ 

διεξαγωγι του πειράματοσ. Ρροκειμζνου να μελετθκεί θ τρίτθ ερευνθτικι υπόκεςθ 

τθσ παροφςασ εργαςίασ, το κατά πόςο θ αξιοποίθςθ ενόσ διαδικτυακοφ, 

ςυνεργατικοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, ςυμβάλλει ςτθ 

διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν και ςτθν καλλιζργεια των 

δεξιοτιτων που αναπτφςςονται από αυτιν, διανεμικθκε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ θ 

ίδια ρουμπρίκα μετά τθν ολοκλιρωςθ του πειράματοσ. 

Τα ςυγκριτικά αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν επεξεργαςία των 

απαντιςεων ςτθν ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ ςυνεργαςίασ, πριν και μετά τθ 

διεξαγωγι του πειράματοσ, παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά ςτον παρακάτω πίνακα 

(πίνακασ 28). 

Αποτελζςματα ουμπρίκασ Αξιολόγθςθσ Συνεργαςίασ  

Ερϊτθςθ Μζτρια - 1 Καλι - 3 Άριςτθ - 5 

Ρριν Μετά Ρριν Μετά Ρριν Μετά 

1. Ρροτίμθςθ 
ςυνεργαςίασ 

0% 5,9% 52,5% 58,8% 47,6% 35,3% 

2. Αποτελεςματικότθτα  0% 5,9% 85,7% 70,6% 14,2% 23,5% 

3. Αυτοπεποίκθςθ  14,2% 0% 42,9% 29,4% 42,9% 70,6% 

4. Επικοινωνία 4,7% 0% 28,7% 23,5% 66,6% 76,5% 

5. Συνειςφορά ιδεϊν 0% 5,9% 33,3% 17,6% 66,6% 82,4% 

6. Αποδοχι κριτικισ 4,7% 0% 28,7% 29,4% 66,6% 70,6% 

7. Συνειςφορά 
απαντιςεων/ εξθγιςεων 

9,6% 0% 23,8% 17,6% 66,6% 82,4% 

8. Διεκπεραίωςθ 
εργαςιϊν 

4,7% 0% 42,9% 35,3% 52,5% 64,7% 

9. Καταμεριςμόσ 
εργαςίασ 

4,7% 17,6% 47,6% 23,5% 47,6% 58,8% 

10. Ραρουςία 9,6% 0% 71,5% 41,2% 19% 58,8% 

11. Ραρακίνθςθ άλλων 
μελϊν 

14,2% 0% 14,2% 58,8% 71,5% 41,2% 

12. Επίλυςθ 
προβλθμάτων 

0% 11,8% 4,7% 5,9% 95,2% 82,4% 

Ρίνακασ 28. Αποτελζςματα ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ ςυνεργαςίασ πριν και μετά τθ διεξαγωγι 
του πειράματοσ 
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Από τα ςτοιχεία του πίνακα διαπιςτϊνουμε ότι θ πλειοψθφία των μακθτϊν 
(ποςοςτό 52,5%), διλωνε, πριν λάβει χϊρα το πείραμα, ότι προτιμάει να 
ςυνεργάηεται για τθν πραγματοποίθςθ εργαςιϊν, αλλά κάποιεσ φορζσ 
δθμιουργοφνται προβλιματα. Το ποςοςτό αυτό αυξικθκε ςε 58,8% μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του πειράματοσ, ενϊ μειϊκθκε το ποςοςτό των μακθτϊν που διλωναν 
ότι απολαμβάνουν να ςυνεργάηονται για τθν πραγματοποίθςθ εργαςιϊν από 47,6% 
ςε 35,3%. 

Πςον αφορά τθν αποτελεςματικότθτα του ατόμου όταν εργάηεται ςε ομάδα, θ 
πλειοψθφία των μακθτϊν διλωςε και πριν και μετά τθ διεξαγωγι του πειράματοσ, 
με 85,7% και 70,6% ποςοςτά αντίςτοιχα, ότι κάποιεσ φορζσ είναι περιςςότερο και 
κάποιεσ άλλεσ λιγότερο αποτελεςματικοί όταν εργάηονται ςε ομάδα. Στθν πρόταςθ 
αυτι παρατθροφμε μια αφξθςθ ςτο ποςοςτό των μακθτϊν που διλωςαν ότι είναι 
πιο αποτελεςματικοί όταν δουλεφουν ςε ομάδα, μετά το πείραμα, με το ποςοςτό 
από 14,2% να γίνεται 23,5%. 

Οι μακθτζσ διλωςαν, επίςθσ, ότι όταν ςυνεργάηονται ζχουν μεγάλθ αυτοπεποίκθςθ 
και είναι ςίγουροι ότι κα καταφζρουν να ανταπεξζλκουν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ ςε 
ποςοςτό 42,9% πριν το πείραμα. Το ποςοςτό αυτό αυξικθκε ςε 70,6% μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του πειράματοσ. Αφξθςθ παρατθρικθκε και ςτθ δυνατότθτα 
αποτελεςματικισ επικοινωνίασ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ, μετά τθ 
διεξαγωγι του πειράματοσ. Το ποςοςτό από 66,6% πριν, ζγινε 76,5% μετά. 

Επιπλζον, όςον αφορά το διαμοιραςμό ιδεϊν, το  66,6% των μακθτϊν διλωςε πριν 
τθ διεξαγωγι του πειράματοσ ότι μοιράηεται όλεσ τισ ιδζεσ του με τα υπόλοιπα μζλθ 
τθσ ομάδασ. Το ποςοςτό αυτό αυξικθκε ςε 82,4% με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν 
ςτο πείραμα. Τα ποςοςτά, ςχετικά με το κατά πόςο κάποιοσ ακοφει τι λζνε τα 
υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ του, είχαν ελάχιςτθ αφξθςθ μετά το πείραμα. 

Σχετικά με τθν προςφορά εξθγιςεων ςτισ απαντιςεισ που προτείνει κάποιοσ, πριν 
το πείραμα ζνα ποςοςτό 66,6% των μακθτϊν διλωςε ότι βοθκάει τθν ομάδα του 
δίνοντασ εξθγιςεισ για τον τρόπο που οδθγικθκε ςε μια απάντθςθ. Μετά τθ 
διεξαγωγι του πειράματοσ το ποςοςτό αυτό αυξικθκε ςε 82,4%. Ομοίωσ, το 
ποςοςτό των μακθτϊν που διλωςε ότι κάνει πάντα τισ εργαςίεσ που του ζχουν 
ανατεκεί, από 52,5% πριν, αυξικθκε ςε 64,7% μετά το πείραμα. 

Αναφορικά με τθν τιρθςθ του καταμεριςμοφ εργαςίασ, πριν τθ διεξαγωγι του 
πειράματοσ οι δθλϊςεισ των μακθτϊν μοιράςτθκαν ανάμεςα ςτο ότι αφινουν τουσ 
άλλουσ να κάνουν το μερίδιο τθσ δουλειάσ τουσ και ότι μερικζσ φορζσ κάνουν τισ 
δουλειζσ μόνοι τουσ, με ποςοςτό 47,6% ςε κάκε μια. Μετά το τζλοσ του 
πειράματοσ, το ποςοςτό των μακθτϊν που αφινουν τουσ άλλουσ να κάνουν το 
μερίδιο τθσ δουλειάσ τουσ αυξικθκε ςε 58,8%, αλλά ςυγχρόνωσ παρατθρικθκε και 
αφξθςθ ςτο ποςοςτό των μακθτϊν που διλωςαν ότι ςυχνά δουλεφουν μόνοι τουσ 
και δε ςυνεργάηονται με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ, από 4,7% ςε 17,6%. 

Στθν πρόταςθ αν κάποιοσ είναι παρόν ςτθν ομάδα του ι περιπλανιζται και μιλάει 
με τουσ υπόλοιπουσ, πριν τθ διεξαγωγι του πειράματοσ θ πλειοψθφία των 
μακθτϊν, με ποςοςτό 71,5%, είχε δθλϊςει ότι τθν περιςςότερθ ϊρα είναι παρόν 
ςτθν ομάδα, αλλά κάποιεσ φορζσ περιπλανιζται και μιλάει με φίλουσ από άλλεσ 
ομάδεσ. Μετά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πείραμα, το ποςοςτό των μακθτϊν που 
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διλωςε ότι είναι παρόν ςτθν ομάδα και δεν περιπλανιζται προκειμζνου να 
ςυηθτιςει κζματα άςχετα με τθν εργαςία, αυξικθκε από 19% ςε 58,8%. 

Ραρατθρικθκε, επίςθσ, ότι ενϊ ζνα μεγάλο ποςοςτό (71,5%) είχε δθλϊςει πριν το 
πείραμα ότι ενκαρρφνει και επαινεί τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ τακτικά, μετά τθ 
διεξαγωγι του πειράματοσ το ποςοςτό αυτό ζπεςε ςτο 41,2%. Μεγάλο μζροσ των 
μακθτϊν διλωςαν εκ των υςτζρων ότι ςπάνια ενκαρρφνουν ι επαινοφν τα 
υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Τζλοσ, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία, το 95,2%, των μακθτϊν είχε δθλϊςει αρχικά ότι 
όταν προκφπτουν προβλιματα, βοθκάει να λυκοφν. Το ποςοςτό αυτό μειϊκθκε 
λίγο μετά το πείραμα ςε 82,4%, κακϊσ υπιρξε ζνα ποςοςτό 11,8% των μακθτϊν, οι 
οποίοι διλωςαν ότι όταν προκφπτουν προβλιματα αδιαφοροφν και αφινουν τουσ 
άλλουσ να τα λφςουν. 

Συνοψίηοντασ τα παραπάνω αποτελζςματα, διαπιςτϊνουμε ςυνολικά μια πιο 
κετικι άποψθ και ςτάςθ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθ ςυνεργαςία. Με τθ βοικεια 
και του διαγράμματοσ που ακολουκεί (εικόνα 24), παρατθροφμε ότι ςτισ 9 από τισ 
12 ερωτιςεισ τθσ ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ, υπάρχει αφξθςθ του 
ποςοςτοφ των μακθτϊν που εκφράςτθκε πιο κετικά μετά τθν ολοκλιρωςθ του 
πειράματοσ. Βεβαίωσ, ςθμαντικζσ είναι και οι 3 ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ υπιρξε πιο 
αρνθτικι ςτάςθ των μακθτϊν μετά τθ διεξαγωγι του πειράματοσ. 

 

Εικόνα 24. Αποτελζςματα ουμπρίκασ Αξιολόγθςθσ Συνεργαςίασ Ρριν – Μετά 
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5.5 Διαπιςτϊςεισ από τθ διενζργεια παρατθριςεων 

Οι δραςτθριότθτεσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, οι οποίεσ αναλφκθκαν ςτο 
προθγοφμενο κεφάλαιο, ζλαβαν χϊρα, κατά κφριο λόγο, ςτο χϊρο του εργαςτθρίου 
πλθροφορικισ του ςχολείου, όπου φοιτοφν οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο 
πείραμα, και ςε μικρό ποςοςτό από το ςπίτι. Αντικείμενο τθσ παροφςασ ενότθτασ 
αποτελεί θ παράκεςθ ςτοιχείων, από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ, όπωσ προζκυψαν 
από παρατθριςεισ που καταγράφθκαν από τθν εκπαιδευτικό, θ οποία ιταν 
παροφςα ςτο εργαςτιριο κατά τθ διεξαγωγι του πειράματοσ, αλλά επίςθσ, 
παρακολοφκθςε και όλεσ ςτισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποίθςαν οι μακθτζσ 
από το ςπίτι τουσ, με τθ βοικεια τθσ δυνατότθτασ playback, του εργαλείου Google 
Wave26.  

Τα ςτοιχεία αυτά μποροφν να λειτουργιςουν επικουρικά ςτθν εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθ δεφτερθ και τθν τρίτθ ερευνθτικι υπόκεςθ του 
πειράματοσ. Οι πλθροφορίεσ  που παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια αφοροφν κυρίωσ 
τισ αλλθλεπιδράςεισ των ςυμμετεχόντων με το εργαλείο που χρθςιμοποιικθκε 
(Google Wave), αλλά και των ςυμμετεχόντων μεταξφ τουσ ωσ μζλθ ομάδασ. 
Επιπλζον, πραγματοποιείται μια περιγραφι του ρόλου τθσ εκπαιδευτικοφ κατά τθ 
διάρκεια τθσ διεξαγωγισ του πειράματοσ. 

Ζνα γεγονόσ που αξίηει να ςθμειωκεί, ζλαβε χϊρα κατά τθσ φάςθσ τθσ παρουςίαςθσ 
του εργαλείου ςτουσ μακθτζσ, με τισ δραςτθριότθτεσ του πρϊτου φφλλου 
δραςτθριοτιτων που τουσ μοιράςτθκε. Θ αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν με το 
εργαλείο ιταν άμεςθ, κακϊσ θ διεπιφάνειά του και κάποιεσ βαςικζσ λειτουργίεσ 
του, όπωσ θ ανταλλαγι άμεςων μθνυμάτων, είναι παρόμοιεσ με τισ εφαρμογζσ που 
ςυνθκίηουν να χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. Ζτςι, θ 
εξοικείωςθ τουσ με το περιβάλλον του εργαλείου ζγινε εφκολα και ταχφτατα. 
Χρειάςτθκαν ελάχιςτεσ παρεμβάςεισ τθσ εκπαιδευτικοφ προκειμζνου να επιςθμάνει 
κάποιεσ διαφορζσ του εργαλείου με άλλεσ οικείεσ ςτουσ μακθτζσ εφαρμογζσ και να 
επιλφςει κάποιεσ απορίεσ. 

Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο που παρατθρικθκε από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ επαφισ των 
μακθτϊν με το εργαλείο, ιταν ο ενκουςιαςμόσ, το ενδιαφζρον και θ αφοςίωςθ 
ςτθν εργαςία «δφςκολων» μακθτϊν. Μακθτϊν, δθλαδι, όπου μζχρι εκείνθ τθ 
ςτιγμι, ςτα μακιματα όπου είχαν πραγματοποιθκεί ςτθν τάξθ με παραδοςιακζσ 
μεκόδουσ (όπωσ θ διάλεξθ) είχαν μεγάλθ δυςκολία ςυγκζντρωςθσ, ιταν 
υπερκινθτικοί και ςπάνια ςυμμετείχαν ςτισ δραςτθριότθτεσ που λάμβαναν χϊρα 
μζςα ςτθν τάξθ. Υπιρξαν περιπτϊςεισ μακθτϊν, που όχι απλά ςυμμετείχαν ενεργά 
ςτισ δραςτθριότθτεσ του πειράματοσ, αλλά ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο ςτθν 
πραγματοποίθςθ τθσ εργαςίασ, εμφανίηοντασ ςθμαντικζσ ικανότθτεσ θγεςίασ και 
ςυνεργαςίασ. 

Επιπλζον, παρατθρικθκε θ περίπτωςθ δφο μακθτϊν, οι οποίοι παρζμειναν ςχεδόν 
αμζτοχοι κακ’ όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ του πειράματοσ, παρά τισ παραινζςεισ 
τθσ εκπαιδευτικοφ. Στο γεγονόσ αυτό πικανόν να ζπαιξε ρόλο και ο αρικμόσ των 
μελϊν των ομάδων εργαςίασ. Τζςςερα ι πζντε άτομα ςε κάκε ομάδα είναι ςχετικά 
μεγάλοσ αρικμόσ, με αποτζλεςμα να υπάρχει μια δυςκολία ςτθν αρμονικι 

                                                 
26 Αναλυτικι περιγραφι του εργαλείου παρατίκεται ςτο Ραράςτθμα, ενότθτα Α 
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ςυνφπαρξθ και ςυνεργαςία των μακθτϊν. Γεγονόσ που πικανό δυςχζραινε ακόμα 
περιςςότερο τθν προαναφερκείςα κατάςταςθ, ιταν και θ φπαρξθ δϊδεκα μόνο 
υπολογιςτϊν ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν, με ςυνζπεια οι περιςςότεροι μακθτζσ να 
μοιράηονται τον υπολογιςτι. Ζτςι, μακθτζσ λιγότερο κινθτοποιθμζνοι, είχαν τθν 
«ευκαιρία» να μθ ςυμμετζχουν ενεργά. 

Μια επιπλζον διαπίςτωςθ πραγματοποιικθκε με τθν προςπάκεια αξιολόγθςθσ τθσ 
εκπαιδευτικοφ τθσ εναςχόλθςθσ των μακθτϊν με τθν εργαςία από το ςπίτι, με τθ 
βοικεια του χαρακτθριςτικοφ του playback του εργαλείου. Μζςω αυτοφ, θ 
εκπαιδευτικόσ είχε τθ δυνατότθτα να αναπαράγει τισ παρεμβάςεισ/αλλαγζσ που 
είχαν πραγματοποιθκεί ςτθν εργαςία (νοθτικό χάρτθ) κάκε ομάδασ και να 
πλθροφορθκεί ποιοσ πραγματοποίθςε, ποια ενζργεια και πότε. Με τον τρόπο αυτό, 
διαπιςτϊκθκε ότι λίγοι ιταν οι μακθτζσ οι οποίοι εργάςτθκαν από το ςπίτι, και κατά 
κφριο λόγο, ιταν οι «καλοί» μακθτζσ. Οι μακθτζσ, δθλαδι, οι οποίοι πάντα κα 
αςχολθκοφν με τισ εργαςίεσ που τουσ ανατίκενται για το ςπίτι. 

Πςον αφορά το ρόλο τθσ εκπαιδευτικοφ κατά τθ διεξαγωγι του πειράματοσ, βαςικι 
επιδίωξι τθσ ιταν να είναι παροφςα ςτο χϊρο διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων, να 
λφνει απορίεσ, να παρακινεί τουσ μακθτζσ και να προςφζρει βοικεια όπου 
χρειαςτεί. Κετικό και άξιο αναφοράσ ιταν ότι ηθτικθκαν πολλζσ διευκρινιςεισ από 
τουσ μακθτζσ, γεγονόσ που φανερϊνει ενδιαφζρον και κινθτοποίθςθ από το μζροσ 
τουσ. Επίςθσ, ςθμαντικό ςτοιχείο ιταν ότι θ παροχι βοικειασ από τθν εκπαιδευτικό 
μειϊκθκε ςταδιακά με το πζραςμα του χρόνου, κακϊσ οι μακθτζσ εξοικειϊκθκαν 
ακόμα περιςςότερο με το περιβάλλον του εργαλείου Google Wave. Επιπλζον, ςτα 
διαςτιματα ενδιάμεςα των διδακτικϊν ωρϊν, όπου οι μακθτζσ είχαν κλθκεί να 
εργαςτοφν από το ςπίτι, θ εκπαιδευτικόσ παρακολουκοφςε τθν πορεία των 
εργαςιϊν και πραγματοποιοφςε ςυμβουλευτικά και παραινετικά ςχόλια μζςα ςτα 
wave με τισ εργαςίεσ των μακθτϊν. Τα ςχόλια αυτά μποροφςαν να τα δουν οι 
μακθτζσ τθσ ομάδασ που αφοροφςαν, τθν επόμενθ φορά που κα άνοιγαν τθν 
εφαρμογι. 

Συνοψίηοντασ τα δεδομζνα που παρουςιάςτθκαν παραπάνω και προζκυψαν από τισ 
παρατθριςεισ τθσ εκπαιδευτικοφ, διαπιςτϊνουμε τα εξισ: 

 Θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το περιβάλλον του εργαλείου ζγινε εφκολα και 
ταχφτατα. 

 Μικρι ανάγκθ για παροχι βοικειασ από τθν εκπαιδευτικό, αναφορικά με τθν 
εκμάκθςθ του εργαλείου. 

 Ζντονθ κινθτοποίθςθ και ενδιαφζρον, ιδιαίτερα κάποιων «δφςκολων» 
μακθτϊν. 

 Φπαρξθ μακθτϊν (1-2) οι οποίοι παρζμειναν ςχεδόν αμζτοχοι. 
 Λίγθ εναςχόλθςθ από το ςπίτι, κυρίωσ από τουσ «καλοφσ» μακθτζσ. 
 Μείωςθ παροχισ βοικειασ από τθν εκπαιδευτικό με το πζραςμα του χρόνου. 
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6. Συμπεράςματα – Μελλοντικζσ κατευκφνςεισ 

 

6.1 Γενικζσ παρατθριςεισ ςχετικά με το δείγμα του πειράματοσ 

Στο προθγοφμενο κεφάλαιο, όπου παρουςιάςαμε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, 

πραγματοποιικθκε μια εκτενισ περιγραφι του προφίλ των ςυμμετεχόντων 

μακθτϊν ςτο πείραμα. Ριο ςυγκεκριμζνα, αναλφοντασ τισ απαντιςεισ των μακθτϊν 

ςτο ερωτθματολόγιο διαμόρφωςθ του προφίλ τουσ, ςυγκεντρϊκθκαν και 

παρουςιάςτθκαν ςτοιχεία που αφοροφν τισ απόψεισ/ςτάςεισ των μακθτϊν ςχετικά 

με τθ χριςθ και τθ χρθςιμότθτα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, τισ ςυνικειζσ τουσ 

αναφορικά με τθ χριςθ του Διαδικτφου, αλλά και τισ απόψεισ/ςτάςεισ των μακθτϊν 

ςχετικά με τθν εργαςία ςε ομάδεσ (ςυνεργαςία). 

Διαπιςτϊςαμε, λοιπόν, ότι το δείγμα αποτελείτο από 21 μακθτζσ, θλικίασ 16 και 17 

ετϊν, τθσ Β’ τάξθσ γενικοφ λυκείου. Θ πλειοψθφία των μακθτϊν είχε υψθλό βακμό 

εξοικείωςθσ με τον θλεκτρονικό υπολογιςτι, κακϊσ το 81% αυτϊν διλωςε ότι του 

αρζςει να χρθςιμοποιεί τον θλεκτρονικό υπολογιςτι. Επιπλζον, υψθλόσ 

αποδείχκθκε και ο βακμόσ εξοικείωςθσ των μακθτϊν με τισ εφαρμογζσ του 

διαδικτφου, με ζνα ποςοςτό 86% να δθλϊνει ότι τισ χρθςιμοποιεί κακθμερινά. Το 

γεγονόσ αυτό κατζςτθςε άμεςθ τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με το εργαλείο Google 

Wave, όπου χρθςιμοποιικθκε για τθ διεξαγωγι του πειράματοσ, κακϊσ με τθν 

πρϊτθ επαφι τουσ ανακάλυψαν τα βαςικά χαρακτθριςτικά του και άρχιςαν να το 

χρθςιμοποιοφν, με ελάχιςτθ βοικεια από τθν εκπαιδευτικό. Αυτό είχε ωσ 

αποτζλεςμα, ο χρόνοσ που είχε προβλεφκεί για τθν παρουςίαςθ του εργαλείου να 

μθ χρειαςτεί και θ ομάδα να  ξεκινιςει άμεςα τθ διεκπεραίωςθ του πρϊτου φφλλου 

δραςτθριοτιτων. 

Μια άλλθ διαπίςτωςθ ςχετικά με το δείγμα αφορά ςτο πλικοσ των μακθτϊν που 

ζλαβαν μζροσ ςτο πείραμα, ςε ςχζςθ τόςο με τθ διάρκειά του, όςο και με τθ 

χρονικι περίοδο που αυτό πραγματοποιικθκε. Ππωσ είδαμε ςτο κεφάλαιο 4, το 

πείραμα ζλαβε χϊρα από τισ 26 Απριλίου ωσ τισ 11 Μαΐου 2010, περίπου τρεισ 

εβδομάδεσ, είχε ςυνολικά διάρκεια 8 διδακτικζσ ϊρεσ και ςυμμετείχαν 21 μακθτζσ. 

Δεδομζνου όμωσ, ότι ςτο Γενικό Λφκειο τα μακιματα ολοκλθρϊνονται περίπου ςτισ 

13 Μαΐου και ςτθ ςυνζχεια ξεκινάνε οι ενδοςχολικζσ εξετάςεισ, αρκετοί μακθτζσ 

ςυνθκίηουν να απουςιάηουν ςτα τελευταία μακιματα. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα, 

κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του πειράματοσ να υπάρχει ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ 

απουςιϊν μακθτϊν από τισ δραςτθριότθτεσ. Εκτόσ από τισ 2 πρϊτεσ διδακτικζσ 

ϊρεσ του πειράματοσ, όπου όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ιταν παρόντεσ, ςτισ υπόλοιπεσ 6 

υπιρχαν από 2 ζωσ 5 απόντεσ.  
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Επιπλζον, κακοριςτικό είναι και το γεγονόσ ότι ςτα ερωτθματολόγια και ςτισ 

ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ που ςυγκεντρϊκθκαν μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

πειράματοσ απάντθςαν 17 μακθτζσ, τζςςερισ δθλαδι λιγότεροι από εκείνουσ που 

απάντθςαν ςτα αντίςτοιχα, πριν τθ διεξαγωγι του πειράματοσ. Υπιρξε μια μείωςθ 

ςτο δείγμα, τθσ τάξθσ του 19%, θ οποία είναι αρκετά ςθμαντικι για να αγνοθκεί. 

Τα παραπάνω ςτοιχεία, ςυνεπϊσ, δθμιουργοφν ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ για τθ 

διεξαγωγι του πειράματοσ, τελείωσ διαφορετικζσ από αυτζσ που κα υπιρχαν ςε 

περίπτωςθ που το δείγμα ιταν λιγότερο εξοικειωμζνο με τον θλεκτρονικό 

υπολογιςτι και το διαδίκτυο, κακϊσ και ςε περίπτωςθ διαφορετικοφ αρικμοφ 

ςυμμετεχόντων και διαφορετικισ χρονικισ περιόδου διεξαγωγισ του πειράματοσ. 

Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτθριςτικά του δείγματοσ είναι ςθμαντικό να λθφκοφν 

υπόψθ κατά τθν εξαγωγι των ςυμπεραςμάτων. 

 

6.2 Ραρατθριςεισ ςχετικά με το εργαλείο Google Wave 

Από τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν ςχετικά με το εργαλείο Google Wave, τόςο 

ςτο κεφάλαιο 3 (παράγραφοσ 3.5), όπου ζγινε μια γενικι περιγραφι του, αλλά και 

από τθ χριςθ του εργαλείου ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου τθσ 

παροφςασ εργαςίασ, κρίνεται απαραίτθτο να ςθμειωκοφν κάποιεσ παρατθριςεισ. 

 Θ επιλογι ενόσ εργαλείου γενικισ χριςθσ είχε εξαιρετικά αποτελζςματα όςον 

αφορά τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με αυτό. Ππωσ είδαμε, το Wave 

ςυγκεντρϊνει τα πιο γνωςτά χαρακτθριςτικά πολλϊν νζων και δθμοφιλϊν 

καινοτομιϊν τθσ επικοινωνίασ, όπωσ facebook, twitter, flickr, skype κ.α. Το 

γεγονόσ αυτό ςυντζλεςε κακοριςτικά  ςτθν άμεςθ και κετικι ανταπόκριςθ των 

μακθτϊν.  

 Το γεγονόσ ότι το εργαλείο δε χρειαηόταν εγκατάςταςθ και ιταν προςβάςιμο 

από οποιονδιποτε υπολογιςτι απλά και μόνο με τθ δθμιουργία ενόσ 

λογαριαςμοφ, κατζςτθςε εφκολθ και γριγορθ τθν προετοιμαςία από τθν πλευρά 

του εκπαιδευτικοφ, κακϊσ και τθν επικοινωνία των μακθτϊν και τθν πρόςβαςι 

τουσ ςτισ εργαςίεσ τουσ, από υπολογιςτζσ εκτόσ του χϊρου του ςχολικοφ 

εργαςτθρίου. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ των νοθτικϊν χαρτϊν ςτο κατάλλθλο 

gadget27 του Wave, το εργαλείο δε κατάφερνε κάποιεσ φορζσ να ανταποκρικεί 

αποτελεςματικά. Ραρατθρικθκαν ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ, οι οποίεσ 

οφειλόντουςαν μάλλον ςε ατζλειεσ του ίδιου του εργαλείου, κακϊσ 

                                                 
27 Mind Map Gadget. Μικρι εφαρμογι που ενςωματϊνεται ςτο Google Wave για τθ δυνατότθτα 
δθμιουργίασ νοθτικϊν χαρτϊν. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Α. 



σελίδα | 127  

 

εμφανίςτθκαν ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ (ςτο εργαςτιριο του ςχολείου, ςτο 

ςπίτι). 

 Το γεγονόσ ότι χρθςιμοποιικθκε μια περιοριςμζνθ ζκδοςθ του εργαλείου, κακϊσ 

τθν περίοδο εκείνθ βριςκόταν ακόμα ςε φάςθ ανάπτυξθσ, αποτζλεςε ζνα ρίςκο, 

αφοφ δε μποροφςε να διαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία του κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του πειράματοσ, αλλά και μετά το πζρασ αυτοφ για περαιτζρω χριςθ 

του εργαλείου. Κατά τθ διάρκεια του πειράματοσ δεν παρουςιάςτθκαν 

προβλιματα, αλλά λίγουσ μινεσ μετά τθ λιξθ του, ςταμάτθςε θ ανάπτυξθ του 

εργαλείου από τθν εταιρία Google, με ςυνζπεια να είναι άγνωςτο το μζλλον του 

εργαλείου. 

 

6.3 Συμπεράςματα ςχετικά με τισ ερευνθτικζσ υποκζςεισ του 

πειράματοσ 

Στθν παράγραφο που ακολουκεί κα παρουςιάςουμε τα ςυμπεράςματα ςτα οποία 

καταλιξαμε ςχετικά με τισ τρεισ ερευνθτικζσ υποκζςεισ που διατυπϊκθκαν ςτθν 

παροφςα εργαςία και ςυγκεκριμζνα ςτο κεφάλαιο 4, όπωσ αυτά προκφπτουν από 

τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων που εξάχκθκαν με τθ βοικεια των 

ερευνθτικϊν εργαλείων, τα οποία χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ. 

 

6.3.1 Ρρϊτθ ερευνθτικι υπόκεςθ 

Θ πρϊτθ ερευνθτικι υπόκεςθ, όπωσ διατυπϊκθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, είναι 
θ εξισ: 

 

Ερευνθτικι Τπόκεςθ 1: Πταν χρθςιμοποιείται ζνα διαδικτυακό, ςυνεργατικό 
εργαλείο γενικισ χριςθσ, όπωσ το Google Wave, επιτυγχάνεται θ κατάκτθςθ των 
διδακτικϊν ςτόχων που αφοροφν το μάκθμα των Εφαρμογϊν Υπολογιςτι, από τουσ 
μακθτζσ. 

Οι διδακτικοί ςτόχοι, όπωσ είχαν κακοριςτεί ςτο εκπαιδευτικό ςενάριο τθσ 
παροφςασ εργαςίασ, διατυπϊκθκαν ςε προθγοφμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 4). Ασ 
τουσ υπενκυμίςουμε εν ςυντομία: 

Οι εκπαιδευόμενοι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ κα πρζπει να είναι ικανοί: 

1. Να αναγνωρίηουν τι είναι το διαδίκτυο, τα βαςικά χαρακτθριςτικά του και ποιεσ 
υπθρεςίεσ προςφζρει. 

2. Να αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ τεχνολογία του διαδικτφου και 
των υπολογιςτϊν. 

3. Να ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ με τθ ςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ. 

4. Να ςυνεργάηονται με τθ ςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ για τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν. 
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5. Να ζχουν κατανοιςει τθ χρθςιμότθτα τθσ τεχνολογίασ και του διαδικτφου ςτισ 
κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. 

Ρροκειμζνου να ςυγκεντρϊςουμε τα δεδομζνα που κα οδθγοφςαν ςτθν εξαγωγι 
αποτελεςμάτων και ςτθ ςυνζχεια ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν υπό διερεφνθςθ 
υπόκεςθ, χρθςιμοποιικθκαν ωσ ερευνθτικά εργαλεία: θ ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ 
νοθτικοφ χάρτθ, θ ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ ςυνεργαςίασ, το ερωτθματολόγιο 
διαμόρφωςθσ του προφίλ των μακθτϊν και ςυγκεκριμζνα θ πρϊτθ ενότθτα που 
αφοροφςε ςτάςεισ/απόψεισ των μακθτϊν ςχετικά με τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι, αλλά και οι παρατθριςεισ τθσ εκπαιδευτικοφ. 

Πςον αφορά ςτον πρϊτο ςτόχο «Να αναγνωρίηουν οι εκπαιδευόμενοι τι είναι το 
διαδίκτυο, τα βαςικά χαρακτθριςτικά του και ποιεσ υπθρεςίεσ προςφζρει», τα 
ςυμπεράςματα ςτθρίηονται κατά κφριο λόγο ςτα αποτελζςματα τθσ ρουμπρίκασ 
αξιολόγθςθσ του νοθτικοφ χάρτθ. Θ εκπαιδευτικόσ, όπωσ είδαμε, ςυμπλιρωςε μια 
ρουμπρίκα για το νοθτικό χάρτθ που παρζδωςε κάκε μια από τισ πζντε ομάδεσ που 
ςυμμετείχαν ςτο πείραμα. Τα αποτελζςματα που προζκυψαν παρουςιάςτθκαν ςτο 
κεφάλαιο 5 και κατζδειξαν ότι οι νοθτικοί χάρτεσ των ομάδων αναφορικά με το 
περιεχόμενο ιταν από καλοί ζωσ άριςτοι. Αυτό ςθμαίνει ότι οι ςυμμετζχοντεσ 
ςυγκζντρωςαν αρκετά από τα βαςικά/ςθμαντικά ςθμεία τθσ υπό μελζτθσ ζννοιασ, 
του διαδικτφου. Επίςθσ, και αναφορικά με τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ, όπωσ 
προζκυψε από το πλικοσ των ςτοιχείων που ςυμπεριζλαβαν οι ομάδεσ ςε κάκε 
κατθγορία του νοθτικοφ χάρτθ, θ επίδοςθ ιταν καλι, με εξαίρεςθ μια ομάδα θ 
οποία ζδειξε κατανόθςθ ςε βάκοσ (άριςτθ) και μια θ οποία ζδειξε μικρι κατανόθςθ 
(μζτρια). 

Στοιχεία, όμωσ, που ςυγκεντρϊκθκαν από τισ παρατθριςεισ τθσ εκπαιδευτικοφ, 
τόςο με τθ φυςικι τθσ παρουςία ςτο χϊρο του εργαςτθρίου, όςο και με τθ βοικεια 
του χαρακτθριςτικοφ playback του εργαλείου Google Wave28, κατζδειξαν ότι ενϊ θ 
ομαδικι επίδοςθ ιταν από καλι ζωσ άριςτθ, υπιρξε ζνασ μικρόσ αρικμόσ μακθτϊν 
όπου δε ςυμμετείχαν ενεργά ςτθ δθμιουργία του νοθτικοφ χάρτθ. Το γεγονόσ αυτό 
δεν αποδεικνφει ότι ο παραπάνω ςτόχοσ δεν επετεφχκθ, κακϊσ γνωρίηουμε ότι 
ανεξαρτιτωσ τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιείται, ςυχνά, υπάρχει ζνασ 
αρικμόσ μακθτϊν οι οποίοι εμφανίηουν μζτρια απόδοςθ. Ο βακμόσ 
αποτελεςματικότθτασ του χρθςιμοποιοφμενου εργαλείου ςτθν επίτευξθ του 
ςυγκεκριμζνου ςτόχου είναι ζνα ηιτθμα που χριηει περαιτζρω διερεφνθςθσ. 

Σχετικά με τουσ υπόλοιπουσ ςτόχουσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου(2 ζωσ 5) 
επετεφχκθςαν ςε μεγάλο βακμό, με τθν ενςωμάτωςθ του Google Wave, ενόσ 
διαδικτυακοφ, ςυνεργατικοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, τόςο για τθν επικοινωνία μεταξφ των μελϊν των ομάδων, όςο και για 
τθν παραγωγι των εργαςιϊν τουσ. Πςοι μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργά ςτισ 
δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου είχαν τθν ευκαιρία να αξιοποιιςουν αρκετζσ από τισ 
εφαρμογζσ που προςφζρει το διαδίκτυο και πολλζσ από τισ δυνατότθτεσ του 
υπολογιςτι, να ανακαλφψουν τθ γνϊςθ και να ςυνεργαςτοφν για τθν εκπόνθςθ 
εργαςιϊν με τθ ςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ και τελικά να κατανοιςουν τθ χρθςιμότθτα 
τθσ τεχνολογίασ και του διαδικτφου ςτισ κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. Οι 
παραπάνω ςτόχοι δεν ικανοποιικθκαν ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ μακθτϊν, οι 

                                                 
28 Αναλυτικόσ οδθγόσ χριςθσ του Google Wave παρατίκεται ςτο παράρτθμα, ενότθτα Α 
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οποίοι δεν ανζλαβαν ενεργό ρόλο ςτισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν, 
κυρίωσ για λόγουσ που αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο του 
κεφαλαίου. 

 

6.3.2. Δεφτερθ ερευνθτικι υπόκεςθ 

Στθν παράγραφο αυτι, κα καταγράψουμε τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν 

αναφορικά με τθ δεφτερθ ερευνθτικι υπόκεςθ, θ οποία ιταν: 

 

Ερευνθτικι Τπόκεςθ 2: Συμβάλλει θ ενςωμάτωςθ ενόσ διαδικτυακοφ, ςυνεργατικοφ 

εργαλείου γενικισ χριςθσ ςτα πλαίςια ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, ςτθ 

διαμόρφωςθ περιςςότερο κετικισ ςτάςθσ των μακθτϊν προσ τθ χριςθ και τθ 

χρθςιμότθτα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

Ρροκειμζνου για τθ διερεφνθςθ τθσ παραπάνω ερευνθτικισ υπόκεςθσ 

χρθςιμοποιικθκαν οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςε δζκα από τισ ερωτιςεισ 

τθσ πρϊτθσ ενότθτασ του ερωτθματολογίου διαμόρφωςθσ προφίλ των μακθτϊν, 

όπωσ αυτζσ ςυμπλθρϊκθκαν πριν και μετά τθ διεξαγωγι του πειράματοσ. Τα 

αποτελζςματα παρουςιάςτθκαν αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 5. Στον πίνακα που 

ακολουκεί (πίνακασ 29) γίνεται μια ςφγκριςθ των ποςοςτϊν των απαντιςεων των 

ςυμμετεχόντων πριν και μετά. Εξαιτίασ του μικροφ αρικμοφ του δείγματοσ, αλλά και 

κάποιων ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που αναφζρκθκαν ςε προθγοφμενθ παράγραφο, 

όπωσ θ μείωςθ του αρικμοφ των ερωτθματολογίων που ςυγκεντρϊκθκαν μετά το 

πείραμα κατά τζςςερα, ςε ςχζςθ με αυτά που ςυγκεντρϊκθκαν πριν, δε ςυνίςταται 

θ χριςθ κάποιου γνωςτοφ ςτατιςτικοφ τεςτ για τθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων 

και τθν εξαγωγι ζγκυρων ςυμπεραςμάτων. 

 

Διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςχετικά με τθ χριςθ και τθ 
χρθςιμότθτα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι πριν και μετά τθ διεξαγωγι 

του πειράματοσ  
Δυνατζσ  

Απαντιςεισ 
Ρρόταςθ 

Διαφωνϊ 
απολφτωσ/ 
Διαφωνϊ 

Οφτε ςυμφωνϊ 
οφτε διαφωνϊ 

Συμφωνϊ 
απολφτωσ/ 
Συμφωνϊ 

1. Μου αρζςει να 
χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό 
υπολογιςτι. 

Αφξθςθ 
5,9% 

Μείωςθ 
19% 

Αφξθςθ 
13,1% 

2. Με κουράηει θ χριςθ 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

Αφξθςθ 
9% 

Μείωςθ 
7,6% 

Μείωςθ 
1,2% 

3. Κάποιοσ που γνωρίηει πϊσ 
να χρθςιμοποιεί ζναν 
θλεκτρονικό υπολογιςτι 

Μείωςθ 
13,1% 

Μείωςθ 
15,7% 

Αφξθςθ 
29% 
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μπορεί να βρει μια καλι 
δουλειά. 
4. Ο θλεκτρονικόσ 
υπολογιςτισ μου προςφζρει 
τθ δυνατότθτα να μάκω 
πολλά καινοφρια πράγματα. 

Αφξθςθ 
5,9% 

Μείωςθ 
2,4% 

Αφξθςθ 
3,5% 

5. Ριςτεφω πωσ τα ςχολικά 
μακιματα μποροφν να γίνουν 
πιο ενδιαφζροντα, αν οι 
κακθγθτζσ  χρθςιμοποιιςουν 
θλεκτρονικό υπολογιςτι ςτθ 
διδαςκαλία τουσ. 

Αφξθςθ 
18,9% 

Αφξθςθ 
2% 

Μείωςθ 
20,8% 

6. Νιϊκω πολφ άνετα, όταν 
χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό 
υπολογιςτι. 

Αφξθςθ 
35,3% 

Μείωςθ 
45,3% 

Αφξθςθ 
10% 

7. Θ ςκζψθ ότι χρθςιμοποιϊ 
θλεκτρονικό υπολογιςτι μου 
προκαλεί άςχθμα 
ςυναιςκιματα. 

Μείωςθ 
11,9% 

Αφξθςθ 
7,1% 

Αφξθςθ 
5,9% 

8. Θ χριςθ θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι μπορεί να 
προκαλζςει ςε κάποιον 
απογοιτευςθ. 

Μείωςθ 
4,2% 

Αφξθςθ 
12,5% 

Μείωςθ 
8,4% 

9. Πταν πρόκειται να 
πραγματοποιιςω μια 
εργαςία, κα χρθςιμοποιιςω 
θλεκτρονικό υπολογιςτι όςο 
το δυνατόν λιγότερο 

Αφξθςθ 
18,1% 

Μείωςθ 
20,5% 

Αφξθςθ 
2,2% 

10. Θ χριςθ θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι είναι δφςκολθ 

Αφξθςθ 
4,7% 

Μείωςθ 
22,8% 

Αφξθςθ 
18,8% 

Ρίνακασ 29. Διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςχετικά με τθ χριςθ και τθ χρθςιμότθτα 
του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι πριν και μετά τθ διεξαγωγι του πειράματοσ 

 

Αναλφοντασ τα ςτοιχεία του πίνακα διαπιςτϊνουμε ότι ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ 

προτάςεων, 4 ςτισ 10, παρουςιάηουν μικρι διαφορά (<15%) ςε όλεσ τισ δυνατζσ 

απαντιςεισ. Επίςθσ, 4 ςτισ 10, προτάςεισ ςυγκεντρϊνουν διαφορζσ ςε ποςοςτά που 

κυμαίνονται μζχρι 20-22%. Τα ποςοςτά αυτά είναι ςθμαντικά ςε απόλυτεσ τιμζσ, 

αλλά ςτθν περίπτωςθ του ςυγκεκριμζνου δείγματοσ δε κα ιταν αςφαλζσ να 

ςτθριχτοφμε για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων.  

Σθμαντικι διαφορά καταγράφεται ςτθν πρόταςθ «κάποιοσ που γνωρίηει πϊσ να 

χρθςιμοποιεί ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι μπορεί να βρει μια καλι δουλειά», 

όπου οι απαντιςεισ «Συμφωνϊ απόλυτα/Συμφωνϊ» παρουςίαςαν μια αφξθςθ 

29%, με αντίςτοιχθ μείωςθ ςτα ποςοςτά των απαντιςεων «Διαφωνϊ 

απόλυτα/Διαφωνϊ» και «Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ». Τζλοσ, και ςτθν πρόταςθ 

«Νιϊκω πολφ άνετα, όταν χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό υπολογιςτι» καταγράφεται 

ςθμαντικι διαφορά ςτο ποςοςτό των απαντιςεων «Διαφωνϊ απόλυτα/Διαφωνϊ» 
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με αφξθςθ 35,3%. Το αντίςτοιχο ποςοςτό απαντιςεων «Συμφωνϊ 

απόλυτα/Συμφωνϊ» ςτθν ερϊτθςθ αυτι παρουςίαςε αφξθςθ μόλισ 10%. 

Συνοψίηοντασ, λοιπόν τισ παραπάνω διαπιςτϊςεισ, δε μποροφμε να εξάγουμε 

αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ δεφτερθ ερευνθτικι υπόκεςθ. Θ επεξεργαςία 

των απαντιςεων των μακθτϊν δε μασ επιτρζπει να διαπιςτϊςουμε μια 

περιςςότερο κετικι ςτάςθ τουσ προσ τθ χριςθ και τθ χρθςιμότθτα του 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

 

6.3.3 Τρίτθ ερευνθτικι υπόκεςθ 

Θ τελευταία ερευνθτικι υπόκεςθ που εξετάηεται ςτθν παροφςα εργαςία είναι θ 

ακόλουκθ: 

 

Ερευνθτικι Τπόκεςθ 3: Θ αξιοποίθςθ ενόσ διαδικτυακοφ, ςυνεργατικοφ εργαλείου 

γενικισ χριςθσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, ςυμβάλλει ςτθ διεφρυνςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν και ςτθν καλλιζργεια των δεξιοτιτων που 

αναπτφςςονται από αυτιν. 

Για τθ διερεφνθςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ, εξετάςτθκαν οι ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ 

τθσ ςυνεργαςίασ που ςυμπλιρωςαν οι μακθτζσ πριν και μετά τθ διεξαγωγι του 

πειράματοσ, θ ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ που ςυμπλθρϊκθκε από 

τθν εκπαιδευτικό για κάκε ςυμμετζχοντα ξεχωριςτά, αλλά και οι παρατθριςεισ τθσ 

εκπαιδευτικοφ. Τα αποτελζςματα από τθν επεξεργαςία των ρουμπρικϊν 

παρουςιάςτθκαν αναλυτικά ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο. Στον πίνακα που 

ακολουκεί (πίνακασ 30) καταγράφονται οι ποςοςτιαίεσ διαφορζσ που υπιρξαν ςτισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθ ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ ςυνεργαςίασ πριν και μετά τθ 

διεξαγωγι του πειράματοσ. 

 

Διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθ ουμπρίκα Αξιολόγθςθσ 
Συνεργαςίασ πριν και μετά τθ διεξαγωγι του πειράματοσ 

Δυνατζσ  
Απαντιςεισ 

 

Ερϊτθςθ 

Μζτρια - 1 Καλι - 3 Άριςτθ - 5 

1. Ρροτίμθςθ 
ςυνεργαςίασ 

Αφξθςθ 
5,9% 

Αφξθςθ 
6,3% 

Μείωςθ  
12,3% 

2. Αποτελεςματικότθτα  Αφξθςθ 
5,9% 

Μείωςθ  
15,1% 

Αφξθςθ 
9,3% 

3. Αυτοπεποίκθςθ  Μείωςθ  
14,2% 

Μείωςθ  
13,5% 

Αφξθςθ 
27,7% 
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4. Επικοινωνία Μείωςθ  
4,7% 

Μείωςθ  
5,2% 

Αφξθςθ 
9,9% 

5. Συνειςφορά ιδεϊν Αφξθςθ 
5,9% 

Μείωςθ  
15,7% 

Αφξθςθ 
15,8% 

6. Αποδοχι κριτικισ Μείωςθ  
4,7% 

Αφξθςθ 
0,7% 

Αφξθςθ 
4% 

7. Συνειςφορά 
απαντιςεων/ εξθγιςεων 

Μείωςθ  
9,6% 

Μείωςθ  
6,2% 

Αφξθςθ 
15,8% 

8. Διεκπεραίωςθ 
εργαςιϊν 

Μείωςθ  
4,7% 

Μείωςθ  
7,6% 

Αφξθςθ 
12,2% 

9. Καταμεριςμόσ 
εργαςίασ 

Αφξθςθ 
12,9% 

Μείωςθ  
24,1% 

Αφξθςθ 
11,2% 

10. Ραρουςία Μείωςθ  
9,6% 

Μείωςθ  
30,3% 

Αφξθςθ 
39,8% 

11. Ραρακίνθςθ άλλων 
μελϊν 

Μείωςθ  
14,2% 

Αφξθςθ 
44,6% 

Μείωςθ  
30,3% 

12. Επίλυςθ 
προβλθμάτων 

Αφξθςθ 
11,8% 

Αφξθςθ 
1,2% 

Μείωςθ  
12,8% 

Ρίνακασ 30. Διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθ ουμπρίκα Αξιολόγθςθσ Συνεργαςίασ 
πριν και μετά τθ διεξαγωγι του πειράματοσ 

 
Μελετϊντασ τον παραπάνω πίνακα διαπιςτϊνουμε πωσ ςτθν πλειοψθφία των 

ερωτιςεων υπιρξε μια αφξθςθ ςτα ποςοςτά των άριςτων επιδόςεων μετά τθ 

διεξαγωγι του πειράματοσ. Θ μεγαλφτερθ αφξθςθ, 39,8%, ςθμειϊκθκε ςτο ποςοςτό 

των ατόμων που διλωςαν ότι είναι παρόντεσ ςτθν ομάδα τουσ και δεν 

περιπλανιοφνται προκειμζνου να ςυηθτιςουν κζματα άςχετα με τθν εργαςία. Ρριν 

το πείραμα θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων, 71,5%, διλωνε ότι κάποιεσ φορζσ 

περιπλανιοφνται και μιλάν με φίλουσ από άλλεσ ομάδεσ. 

Σθμαντικι ιταν θ αφξθςθ, 27,7%, του ποςοςτοφ των ςυμμετεχόντων που διλωςαν 

ότι όταν ςυνεργάηονται για μια εργαςία ζχουν μεγάλθ αυτοπεποίκθςθ και είναι 

ςίγουροι ότι κα ανταπεξζλκουν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ. Το ποςοςτό ανιλκε ςτο 

70,6% από 42,9% που ιταν πριν το πείραμα. Επίςθσ, θ αφξθςθ 15,8% των ποςοςτϊν 

των ςυμμετεχόντων που διλωςαν ότι μοιράηονται όλεσ τισ ιδζεσ τουσ με τα 

υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ και ότι βοθκάνε τθν ομάδα τουσ δίνοντασ εξθγιςεισ (δε 

λζνε απλά τισ απαντιςεισ), παρότι δεν είναι πολφ μεγάλθ, είναι ςθμαντικι κακϊσ 

ανεβάηει τα αντίςτοιχα ςυνολικά ποςοςτά ςε 82,4%. 

Από τθν άλλθ πλευρά, υπιρξε μείωςθ του ποςοςτοφ των ςυμμετεχόντων που μετά 

τθ διεξαγωγι του πειράματοσ, διλωςε ότι ενκαρρφνει και επαινεί τα υπόλοιπα 
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μζλθ τθσ ομάδασ τακτικά, τθσ τάξθσ του 30,3%. Θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων, 

58,8%, διλωςε ότι ςπάνια ενκαρρφνει ι επαινεί τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Τζλοσ, από τισ ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ, οι οποίεσ 

ςυμπλθρϊκθκαν βάςθ των παρατθριςεων τθσ εκπαιδευτικοφ τόςο με τθν φυςικι 

τθσ παρουςία ςτο χϊρο του εργαςτθρίου όπου ζλαβαν χϊρα οι δραςτθριότθτεσ του 

πειράματοσ, όςο και με τθν παρακολοφκθςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν 

των ομάδων, μζςω του χαρακτθριςτικοφ playback του εργαλείου Google Wave29, 

διαπιςτϊκθκε υψθλόσ βακμόσ επικοινωνίασ, ανταλλαγισ ιδεϊν και 

αλλθλοβοικειασ μεταξφ των μελϊν των ομάδων. Υπιρχε, ωςτόςο, ζνα ποςοςτό 

ςυμμετεχόντων όπου κάποιεσ φορζσ περιπλανιόταν ςτθν αίκουςα και μίλαγε με 

φίλουσ από άλλεσ ομάδεσ. Το γεγονόσ αυτό, όμωσ, δε μπορεί να κεωρθκεί 

ςθμαντικό, αν λάβουμε υπόψθ ότι ςτο εργαςτιριο όπου διεξιχκθ το πείραμα 

υπιρχαν 12 υπολογιςτζσ, οπότε ςτθν πλειοψθφία των υπολογιςτϊν εργάηονταν δφο 

άτομα μαηί. 

Από τισ παραπάνω διαπιςτϊςεισ κα μποροφςαμε να οδθγθκοφμε ςτο ςυμπζραςμα, 

ςχετικά με τθν τρίτθ ερευνθτικι υπόκεςθ, ότι θ αξιοποίθςθ ενόσ διαδικτυακοφ, 

ςυνεργατικοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, ςυμβάλλει ςε 

κάποιο βακμό ςτθ διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν και ςτθν 

καλλιζργεια των δεξιοτιτων που αναπτφςςονται από αυτιν. Εξαιτίασ των 

ιδιαιτεροτιτων του ςυγκεκριμζνου δείγματοσ, ο βακμόσ ςυμβολισ του εργαλείου 

είναι κάτι το οποίο χριηει περεταίρω μελζτθ ςε ζνα πιο διευρυμζνο δείγμα. 

 

6.4 Μελλοντικζσ Επεκτάςεισ 
 
Θ παροφςα εργαςία, όπωσ είδαμε, αποτελεί μια πιλοτικι μελζτθ (pilot study), θ 

οποία πραγματοποιικθκε προκειμζνου να διερευνθκεί αν και πωσ θ ενςωμάτωςθ 

και αξιοποίθςθ ενόσ διαδικτυακοφ εργαλείου γενικισ χριςθσ, του Google Wave, 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςυμβάλλει ςτουσ τρεισ τομείσ (ερευνθτικζσ 

υποκζςεισ) που αναλφςαμε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο. Με βάςθ τα 

ςυμπεράςματα, αλλά και τουσ προβλθματιςμοφσ που περιγράφθκαν ςτισ 

προθγοφμενεσ ενότθτεσ του κεφαλαίου κρίνεται απαραίτθτο, να καταγράψουμε 

κάποια ςθμεία ςθμαντικά ςτθν περίπτωςθ μελλοντικισ επζκταςθσ τθσ ζρευνασ.  

Αρχικά προκειμζνου για τθν εξαγωγι πιο αξιόπιςτων και κακολικϊν 

ςυμπεραςμάτων επιβάλλεται θ επανάλθψθ του πειράματοσ με χριςθ πειραματικισ 

ομάδασ, αλλά και ομάδασ ελζγχου, ζτςι ϊςτε να είναι πιο αποτελεςματικζσ οι 

                                                 
29 Αναλυτικόσ οδθγόσ χριςθσ του Google Wave παρατίκεται ςτο παράρτθμα, ενότθτα Α 
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μετριςεισ και να μποροφν να πραγματοποιθκοφν πιο εφκολα ςυγκρίςεισ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα εξισ: 

 Ο αρικμόσ των μελϊν των ομάδων εργαςίασ. Στο πείραμα οι ομάδεσ εργαςιϊν 

ςυγκροτικθκαν 4 ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων και 1 ομάδα των πζντε. Ο 

αρικμόσ αυτόσ ενδζχεται να ζπαιξε ρόλο ςτθν εμπλοκι και ςτθν ενεργι 

ςυμμετοχι κάποιων μακθτϊν ςτθ διαδικαςία. Ομάδεσ με μζγιςτο αρικμό 

μελϊν τα τρία, πικανόν να αποδειχκοφν πιο αποτελεςματικζσ. 

 Θ χρονικι περίοδοσ διεξαγωγισ του πειράματοσ. Ππωσ είδαμε, θ 

πραγματοποίθςθ του πειράματοσ λίγο πριν τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ, 

παρουςίαςε ζνα κακοριςτικισ ςθμαςίασ πρόβλθμα. Ραρουςιάςτθκε ζνασ 

ςθμαντικόσ αρικμόσ απουςιϊν των ςυμμετεχόντων μακθτϊν με αποτζλεςμα το 

πείραμα να ξεκινιςει με 21 άτομα και να ολοκλθρωκεί με 17. 

 Εξοικείωςθ του δείγματοσ με τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και του 

διαδικτφου. Θ ανάλυςθ του προφίλ των μακθτϊν κατζδειξε υψθλό βακμό 

εξοικείωςθσ τθσ πλειοψθφίασ των ςυμμετεχόντων τόςο με των υπολογιςτι, 

όςο και με τισ εφαρμογζσ του διαδικτφου. Ενδιαφζρον κα είχε θ διερεφνθςθ ςε 

ζνα δείγμα με χαμθλότερο βακμό εξοικείωςθσ. 

Θ διενζργεια του πειράματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ παραπάνω προτάςεισ, κα 

οδθγιςει ςτθν εξαγωγι πιο αξιόπιςτων ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τισ τρεισ 

ερευνθτικζσ υποκζςεισ που μελετικθκαν ςτθν παροφςα εργαςία, αλλά πικανόν και 

ςχετικά με επιπλζον ερευνθτικά ερωτιματα που κα προκφψουν. 

 

Επίςθσ, θ παροφςα μελζτθ εντάςςεται ςτθ γενικότερθ τάςθ που παρατθρείται το 

τελευταίο διάςτθμα ςχετικά με τθ διερεφνθςθ τθσ ςυμβολισ διαφόρων 

διαδικτυακϊν εφαρμογϊν γενικισ χριςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Μελζτεσ 

ζχουν παρουςιάςει αποτελζςματα από τθ ενςωμάτωςθ τεχνολογιϊν Web 2.0, όπωσ 

Blogs και Wikis, αλλά και υπθρεςιϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπωσ το facebook, κατά 

τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Θ αποδεδειγμζνα κετικι 

επιρροι τζτοιων καινοτομιϊν ςτα πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ 

και θ κερμι υποδοχι τουσ από τθν πλειοψθφία τθσ μακθτικισ κοινότθτασ, κακιςτά 

επιτακτικι τθν ανάγκθ για διεφρυνςθ παρόμοιων μελετϊν με τθν ενςωμάτωςθ 

εφαρμογϊν/υπθρεςιϊν/εργαλείων γενικισ χριςθσ. 

Δεδομζνου ότι κα ςυνεχιςτεί θ ανάπτυξθ του εργαλείου Google Wave ι ζςτω κα 

ςτακεροποιθκεί θ παροφςα ζκδοςι του με τθν διευκζτθςθ κάποιων αδυναμιϊν 

που αυτι παρουςιάηει, ενδιαφζρον κα ζχει θ μελζτθ των αποτελεςμάτων τθσ 

ενςωμάτωςισ του και ςε άλλεσ μορφζσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Κακϊσ, το Google 

Wave, εκτόσ των default δυνατοτιτων που παρζχει, επιτρζπει τθν ενςωμάτωςθ ςε 
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αυτό, διαφόρων εφαρμογϊν, επιπλζον αυτισ τθσ δθμιουργίασ νοθτικϊν χαρτϊν 

που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα εργαςία, κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ςτα 

πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ και άλλων μακθμάτων ςχετικϊν με τθν επιςτιμθ των 

υπολογιςτϊν, όπωσ ο προγραμματιςμόσ, αλλά και ςε μακιματα άλλων ειδικοτιτων, 

όπωσ ζκκεςθ, ιςτορία και άλλα.  

Τζλοσ, κα μποροφςε να μελετθκεί θ χρθςιμοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου εργαλείου 

και ςε άλλεσ θλικιακζσ ομάδεσ. Θ ομοιότθτα του περιβάλλοντοσ του εργαλείου, 

κακϊσ και αρκετϊν χαρακτθριςτικϊν του, με δθμοφιλι εργαλεία γενικισ χριςθσ 

(email, chat, κ.α.) κακιςτοφν εφκολθ τθν εξοικείωςθ μακθτϊν μικρότερων θλικιϊν 

με αυτό. Θ διερεφνθςθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του εργαλείου ςτθ διδαςκαλία 

μακθμάτων του γυμναςίου, αλλά και μακθμάτων των τελευταίων τάξεων του 

δθμοτικοφ (Ε’ και ΣΤ’), αποτελεί μια ακόμθ πρόκλθςθ. 
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7. ΡΑΑΤΗΜΑ 
 

7.1 Ενότθτα Α: GOOGLE WAVE – Οδθγόσ χριςθσ βαςικϊν 
λειτουργιϊν30 

 

Γενικά 
Το Google Wave είναι μια υπθρεςία που αναπτφχκθκε από τθν εταιρία Google, θ 
οποία το περιγράφει ωσ το e-mail, όπωσ κα ιταν αν είχε εφευρεκεί ςιμερα. 
Αποτελεί ζνα ηωντανό, διαμοιραςμζνο χϊρο ςτο διαδίκτυο, ςτον οποίο δίνεται θ 
δυνατότθτα ςε άτομα να ςυηθτιςουν και να ςυνεργαςτοφν χρθςιμοποιϊντασ 
κείμενο, φωτογραφίεσ, βίντεο, χάρτεσ και πολλά άλλα.  
Ριο ςυγκεκριμζνα, αποτελεί ζνα ςυνδυαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), 
ανταλλαγισ άμεςων μθνυμάτων (instant messaging), ςυνεργατικϊν ιςτοςελίδων 
(wikis) και κοινωνικϊν δικτφων (social networks). Θ Google υποςτθρίηει ότι το 
εργαλείο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για επικοινωνία και ςυνεργαςία ςε πραγματικό 
χρόνο μζςω του διαδικτφου. Επίςθσ, πιςτεφει ότι θ ανάγκθ μασ για επικοινωνία ζχει 
αλλάξει ραγδαία από τότε που εφευρζκθκε το e-mail, περίπου 40 χρόνια πριν. 
Θ Google υποςτθρίηει ότι είναι ο πρϊτοσ πάροχοσ του Wave, αλλά όχι και ο 
τελευταίοσ.  Το εργαλείο είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε οποιοςδιποτε οργανιςμόσ να 
μπορεί να ςτιςει ζναν εξυπθρετθτι (server), να γίνει πάροχοσ του Wave και να 
επιτρζψει ςτουσ χριςτεσ του να επικοινωνιςουν με ανκρϊπουσ από άλλουσ 
παρόχουσ του Wave, χωρίσ να χρειάηεται αναγκαςτικά θ επικοινωνία να περνά 
μζςω τθσ Google. Το κατανεμθμζνο αυτό μοντζλο διαφζρει από τισ περιςςότερεσ 
διαδικτυακζσ εφαρμογζσ, οι οποίεσ ςυνικωσ ζχουν ζναν παροχζα για όλουσ τουσ 
χριςτεσ, όπωσ για παράδειγμα θ Google Docs, το Facebook, θ Wikipedia και το 
Twitter. 
Θ πρϊτθ ζκδοςθ του Google Wave είναι μια περιοριςμζνθ προεπιςκόπθςθ, θ οποία 
δεν είναι ανοικτι ςτο κοινό. Είναι προςβάςιμθ μόνο ςε ανκρϊπουσ που ζχουν 
δεχκεί μία πρόςκλθςθ μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, οπότε νζοι χριςτεσ 
που ενδιαφζρονται για το εργαλείο δε μποροφν απλά να επιςκεφτοφν τθ ςελίδα του 
Wave και να δθμιουργιςουν ζνα λογαριαςμό. 
 
Ακολουκεί ζνασ αναλυτικόσ οδθγόσ χριςθσ του εργαλείου, ο οποίοσ περιζχει 
λεπτομερι περιγραφι των βαςικϊν λειτουργιϊν του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Προσαρμογή από: http://completewaveguide.com/guide/The_Complete_Guide_to_Google_Wave 
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Είςοδοσ ςτο Google Wave 
Για τθ χριςθ του εργαλείου δεν χρειάηεται θ εγκατάςταςθ κάποιου αρχείου ςτον 
υπολογιςτι του χριςτθ. Το μόνο που χρειάηεται είναι θ κατοχι ενόσ λογαριαςμοφ 
Gmail και μια πρόςκλθςθ για το Wave (για τθν πρϊτθ περιοριςμζνθ ζκδοςθ). 
 
Αφοφ ζχετε εγγραφεί, λοιπόν, επιςκζπτεςτε τθ 
ςελίδα wave.google.com, όπου ςτο αριςτερό μζροσ 
τθσ οκόνθσ ςασ ηθτείται θ ειςαγωγι του ονόματοσ 
χριςτθ και κωδικοφ (εικόνα 1) που ζχετε για τθ 
είςοδο ςτο λογαριαςμό του Gmail. 
Αφοφ πλθκτρολογιςτε τα ςτοιχεία ςασ και 
ςυνδεκείτε, εμφανίηεται θ αρχικι ςελίδα του 
εργαλείου, θ οποία φαίνεται ςτθν εικόνα 2. Θ 
προεπιλεγμζνθ προβολι του Wave αποτελείται από 
τρεισ ςτιλεσ με τζςςερα πλαίςια και μοιάηει αρκετά 
με μια εφαρμογι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, όπωσ 
το Gmail. 

Εικόνα 1. Login 
 
Από αριςτερά προσ τα δεξιά, θ πρϊτθ ςτιλθ περιλαμβάνει το πλαίςιο Ρλοιγθςθσ 
(α) ςτο πάνω μζροσ, με ςυνδζςεισ για τα Ειςερχόμενα, Απεςταλμζνα κ.α., και ςτο 
κάτω μζροσ το πλαίςιο Επαφϊν (β). Θ δεφτερθ ςτιλθ είναι του πλαίςιο 
Αναηιτθςθσ (γ), το οποίο περιλαμβάνει μια λίςτα με τα waves που υπάρχουν ςτα 
Ειςερχόμενα. Θ τρίτθ ςτιλθ (δ) είναι το μζροσ όπου μπορείσ να ξεκινιςεισ ζνα νζο 
wave ι να ανοίξεισ ζνα υπάρχον. 

 
Εικόνα 2. Αρχικι ςελίδα του Google Wave 

(α)

)_)

) 

(β) 
(γ) 

(δ) 

(ε) 
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Πταν τα περιεχόμενα ενόσ πλαιςίου είναι πολλά όςο να το απαιτοφν, το πλαίςιο 
εμφανίηει μπάρα κφλιςθσ (ε) ςτθ δεξιά πλευρά του, θ οποία διαφζρει λίγο από τισ 
μπάρεσ κφλιςθσ τισ οποίεσ ζχουμε ςυνθκίςει. Για να χρθςιμοποιιςεισ τθ μπάρα 
κφλιςθσ κάνεισ κλικ ςτο πάνω ι ςτο κάτω βελάκι ανάλογα. 

 
Η ανατομία ενόσ Wave 
Το περιβάλλον τθσ εφαρμογισ του Wave μοιάηει πολφ με το περιβάλλον ενόσ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τρεισ ςτιλεσ. Πμωσ, ζνα wave είναι πολφ 
διαφορετικό από ζνα μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
 
Σθμείωςθ: Το Wave με κεφαλαίο W αναφζρεται ςτθν εφαρμογι του Google Wave. 
Το wave με μικρό w αναφζρεται ςε μια hosted (φιλοξενοφμενθ), threaded (με 
αλλθλουχία) ςυηιτθςθ τθν οποία ζχουν ζνασ ι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ. 
 
‘Ζνα wave αποτελείται από ξεχωριςτζσ, threaded ςυηθτιςεισ που ονομάηονται 
wavelets (α) (εικόνα 3). Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να δθμιουργιςουν πολλαπλά 
threads ςυηιτθςθσ μζςα ςε ζνα wave, οπότε ζνα wave μπορεί να περιλαμβάνει 
πολλά wavelets. Κάκε wavelet, με τθ ςειρά του, αποτελείται από πολλά ξεχωριςτά 
μθνφματα που ονομάηονται blips (β). Πταν επιλζγεισ ζνα blip, το περίγραμμά του 
γίνεται πράςινο. Τα blips είναι όπωσ ζνα μινυμα ςτθ μζςθ ενόσ email thread ςτο 
Gmail, με τθ διαφορά ότι τα blips μπορεί να τα επεξεργαςτεί οποιοςδιποτε 
ςυμμετζχοντασ ςτο wave. 

 
Εικόνα 3. Ραράδειγμα threaded ςυηιτθςθσ 

 
 
 
 

(α) 

(β) 

(α) 



σελίδα | 139  

 

Δθμιοφργθςε το πρϊτο ςου wave 
Το Wave είναι κεμελιωδϊσ ζνα ςυνεργατικό εργαλείο για ζγγραφα, κατά ςυνζπεια, 
δεν είναι πολφ διαςκεδαςτικό οφτε χριςιμο αν δεν ζχεισ κάποιον να ςτείλεισ ζνα 
wave.  
 
Αν τουλάχιςτον ζνασ από τισ επαφζσ ςου είναι ιδθ ςτο Wave 
Το Wave χρθςιμοποιεί τθ Λίςτα Επαφϊν του Google λογαριαςμοφ ςου, ζτςι αν 
κάποιοι από τθ λίςτα επαφϊν ςου χρθςιμοποιοφν το Wave, κα εμφανιςτοφν 
αυτόματα ςτθ Λίςτα Επαφϊν του Wave. Αν κανζνασ από τισ επαφζσ ςουν δε 
χρθςιμοποιεί το Wave – δθλαδι το πλαίςια Επαφϊν ςου είναι άδειο – μπορείσ πάλι 
να δοκιμάςεισ το Wave. Ραράλειψε το επόμενο βιμα και δεσ πωσ μπορείσ να 
ςυμμετάςχεισ ςε ζνα δθμόςιο wave. 
 
Αν τουλάχιςτον ζνα άτομο από τισ επαφζσ ςου είναι ιδθ ςτο Wave, μπορείσ να του 
ςτείλεισ wave με δφο τρόπουσ: 
 Ράτθςε ςτο κουμπί “New wave” ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του πλαιςίου 

Αναηιτθςθσ (α) ι πάτθςε ςτο ςφνδεςμο “New wave” που υπάρχει ςτθν τρίτθ 
ςτιλθ τθσ οκόνθσ ςου (β) (εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4. Δθμιουργία 1ου wave 
 
Στθ ςυνζχεια, το Wave ανοίγει ζνα νζο, κενό wave ςτθν Τρίτθ ςτιλθ (α) (εικόνα 5). 
Ρλθκτρολόγθςε το μινυμά ςου (β) και πάτθςε το πλικτρο “Done” (γ). 

(α) 

(β) 
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Εικόνα 5. Επεξεργαςία wave 
 

Μόλισ κάνεισ αυτό, το Wave κα ςε προτρζψει να προςκζςεισ ςυμμετζχοντεσ με ζνα 
drop-down μενοφ επαφϊν (α) (εικόνα 6). (Το ίδιο μενοφ εμφανίηεται και κάκε φορά 
που πατάσ το  κουμπί “+” (β) που υπάρχει τθν κορυφι του wave.) Ράτθςε ςε μια 
επαφι για να τθν προςκζςεισ ςτο wave. 
 

 
Εικόνα 6. Ειςαγωγι ςυμμετεχόντων ςε wave 

(α) 
(β) 

(γ) 

(α) 

(β) 
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 Εναλλακτικά, ςτο πλαίςιο 
Επαφϊν, πατάσ ς’ ζνα 
εικονίδιο επαφισ και μετά ςτο 
κουμπί “New Wave” (β) 
(εικόνα 7) που υπάρχει ςτο 
κάτω μζροσ του πλαιςίου 
Ρροφίλ (α) που ζχει 
εμφανιςτεί. Ρλθκτρολόγθςε το 
μινυμά ςου και πάτα “Done”. 
 
 

  
Εικόνα 7 

 
Μόλισ προςκζςεισ ζναν ςυμμετζχοντα ςτο νζο wave, μπορείσ να δεισ το εικονίδιό 
του δίπλα ςτο δικό ςου ςτθν μπλε περιοχι ςτθν κορυφι του wave. Αυτό το wave 
εμφανίηεται ςτα ειςερχόμενα των ςυμμετεχόντων τθ ςτιγμι που κα τουσ 
προςκζςεισ ςτο wave (ακόμα και αν δεν ζχεισ πλθκτρολογιςει κάποιο μινυμα 
ακόμα). Μόλισ αρχίςεισ να πλθκτρολογείσ, οι άλλοι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να 
μπουν και να ενθμερϊςουν το wave ταυτόχρονα. 
 
Ακόμα και όταν οι ςυηιτθςθ και οι ενθμερϊςεισ ςτο wave βρίςκονται ςε εξζλιξθ, 
μπορείσ να προςκζςεισ μια νζα επαφι οποιαδιποτε ςτιγμι. Και πάλι υπάρχουν δφο 
τρόποι για να το κάνεισ. 
 Ράτθςε το κουμπί “+” που υπάρχει τθν κορυφι του wave και ψάξε τθν επαφι 

που κζλεισ να προςκζςεισ. Μόλισ τθ βρεισ μπορείσ να πατιςεισ “Enter” για να 
προςκζςεισ αυτό το άτομο, ι να πατιςεισ πάνω ςτθν επαφι. 

 Μπορείσ να κάνεισ drag and drop (ςφρε και άφθςε) οποιονδιποτε από το 
πλαίςιο Επαφϊν ςτο ανοιχτό wave και τον προςκζτεισ. 
 

Θ δυνατότθτα να προςκζτεισ επαφζσ ςε ζνα wave οποιαδιποτε ςτιγμι τθσ 
ςυηιτθςθσ αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικά οφζλθ του Wave. Αν επρόκειτο για ζνα 
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κα ζπρεπε να κοινοποιιςεισ (cc) ςτθ νζα 
επαφι τθν υπάρχουςα ςυηιτθςθ και ςτθ ςυνζχεια αυτόσ/θ κα ζπρεπε να ενϊςουν 
τθ ςυηιτθςθ ξεκινϊντασ από κάτω προσ τα πάνω. Με το Wave, θ ςυηιτθςθ είναι 
ολόκλθρθ «απλωμζνθ» ςτθ νζα επαφι και με τθ δυνατότθτα να τθν αναπαράγει 
(playback) από τθν αρχι. 
 
Αν κανείσ από τισ επαφζσ ςου δεν είναι ςτο Wave, πιγαινε ςε Δθμόςιο (public) 
wave. 
Κακϊσ το Wave είναι ςε μια περιοριςμζνθ ζκδοςθ, με πρόςβαςθ μόνο μετά από 
πρόςκλθςθ, είναι πολφ πικανό τθν πρϊτθ φορά που κα ειςζλκεισ ς’ αυτό να μθν 
ζχεισ καμία επαφι να ςτείλεισ wave, ι το άτομο που ςε κάλεςε να μθν είναι 
ςυνδεδεμζνο και το wave που δθμιουργείσ μοιάηει ακριβϊσ όπωσ ζνα απεςταλμζνο 
θλεκτρονικό μινυμα (email). Χρθςιμοποιϊντασ το Wave με άλλουσ χριςτεσ, οι 

(α) 

(β) 
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οποίοι είναι ςυνδεδεμζνοι ςυγχρόνωσ, είναι ο καλφτεροσ τρόποσ να καταλάβεισ πωσ 
λειτουργεί. Ευτυχϊσ, ακόμα και αν δεν ζχεισ κανζναν ςτο πλαίςιο Επαφϊν ςου να 
ςτείλεισ wave ςε πραγματικό χρόνο, μπορείσ να βρεισ και να ςυμμετάςχεισ ςε 
δθμόςια waves οποιαδιποτε ϊρα τθσ μζρασ ι τθσ νφχτασ. 
Ρλθκτρολόγθςε “with: public” ςτο κουτί αναηιτθςθσ του Wave (α) (εικόνα 8), το 
οποίο βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ του πλαιςίου Αναηιτθςθσ, και πάτθςε “Enter” για 
να βρεισ δθμόςια waves (β), τα οποία όλοι όςοι είναι ςυνδεδεμζνοι ςτον server 
μποροφν να δουν και να ςυμμετάςχουν. Αυτι θ αναηιτθςθ επιςτρζφει πλθκϊρα 
δθμόςιων waves, τα οποία ενθμερϊνονται ςε πραγματικό χρόνο μπροςτά ςτα μάτια 
ςου. Αν κάποιο wave ςε ενδιαφζρει, απλά πατάσ επάνω του για να ςυμμετάςχεισ ςε 
αυτό. Ανοίγει ςτθν Τρίτθ ςτιλθ. Αν κζλεισ να προςδιορίςεισ τθν αναηιτθςθ ςε 
ςυγκεκριμζνθ περιοχι ενδιαφζροντόσ ςου, μπορείσ να προςκζςεισ κάποια λζξθ-
κλειδί ςτθν αναηιτθςι ςου, όπωσ “with: public education”. 
 

 
Εικόνα 8. Αναηιτθςθ δθμόςιου wave 

 
Από τθ ςτιγμι που κα ξεκινιςεισ το waving ςε πραγματικό χρόνο με άλλουσ 
ςυμμετζχοντεσ, δε μπορείσ να αγνοιςεισ το πιο εντυπωςιακό χαρακτθριςτικό του 
Wave: τθ δυνατότθτα να εμφανίηει τον κζρςορα πολλαπλϊν ςυμμετεχόντων, οι 
οποίοι δουλεφουν ηωντανά ςε ζνα δεδομζνο wave. 
 
 
 
 
 
 
 

(α) (β) 
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Κάνοντασ τα πρϊτα ςου βιματα ςε ζνα wave 
 
Ρολλαπλοί κζρςορεσ ςτο ίδιο wave 
Τθν πρϊτθ φορά που διαβάηεισ ι προςκζτεισ περιεχόμενο ςε ζνα wave και τθν ίδια 
ςτιγμι κάποιοσ από τισ επαφζσ ςου επεξεργάηεται αυτό το wave, κα παρατθριςεισ 
ότι οι αλλαγζσ που κάνει ο ςυμμετζχοντασ εμφανίηονται ςτο wave ςε πραγματικό 
χρόνο, πλικτρο πλικτρο. Μζςα ςε ζνα blip, ζνασ χρωματιςτόσ κζρςορασ με το 
όνομα του «ιδιοκτιτθ» του (α) (εικόνα 9), κινείται μζςα ςτο κείμενο όπωσ το άτομο 
αυτό πλθκτρολογεί. Το Wave μπορεί να δείξει περιςςότερα από ζνα άτομο να 
δουλεφουν ταυτόχρονα ςτο ίδιο wave χρθςιμοποιϊντασ πολφχρωμουσ κζρςορεσ με 
τα ονόματά τουσ. 
 

 
Εικόνα 9. Ταυτόχρονθ πλθκτρολόγθςθ 

 
Αν κάποιοσ κζλει να εμφανίςει ζνα κείμενο αφοφ ζχει ολοκλθρϊςει τθν 
πλθκτρολόγθςθ, το Wave προςφζρει το Ρρόχειρο κουτί (Draft checkbox) δίπλα ςτα 
κουμπί “Done” που υπάρχει ςε κάκε blip. Θ δυνατότθτα αυτι δεν είναι ακόμα 
ενεργοποιθμζνθ. 
 
Ενθμερϊςεισ νζων μθνυμάτων και τα Ειςερχόμενά ςου 
Ππωσ και ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Wave ςε ενθμερϊνει για νζα blips και 
αλλαγζσ ςε waves. Στα Ειςερχόμενά ςου, τα waves τα οποία ζχουν αλλάξει από τθν 
τελευταία φορά που τα κοίταξεσ, εμφανίηουν το κζμα του blip και τθν ϊρα με 
ζντομα γράμματα (α) (εικόνα 10). Το Wave, επίςθσ, επιςθμαίνει τον αρικμό των 
τροποποιθμζνων και αδιάβαςτων blips με πράςινο (β). Επιπλζον, όταν ανοίγεισ ζνα 
τροποποιθμζνο wave, μπορείσ να αναγνωρίςεισ τα τροποποιθμζνα και αδιάβαςτα 
blips κοιτϊντασ τισ κάκετεσ, πράςινεσ γραμμζσ ςτο αριςτερό περικϊριο του blip (γ). 
Ράτθςε πάνω ςε ζνα αδιάβαςτο blip για να το μαρκάρεισ ωσ διαβαςμζνο. Οι 
πράςινεσ γραμμζσ εξαφανίηονται και ο αρικμόσ των «αδιάβαςτων» αλλάηει ςτα 
Ειςερχόμενά ςου. 

(α) 
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Εικόνα 10. Ενθμερϊςεισ νζων μθνυμάτων 

 
 
Τρεισ τρόποι να ενθμερϊςεισ ζνα wave 
 
1. Απάντθςθ κάτω από ζνα blip 
Αν ςε κάποιο wave δικό ςου ι δθμόςιο δεισ κάποιο blip ςτο οποίο κζλεισ να 
απαντιςεισ, μετακίνθςε τον κζρςορα ςτο κάτω μζροσ του blip και ζνα λεπτό, 
γαλάηιο πλαίςιο με ζνα μπλε βζλοσ που δείχνει προσ τα κάτω (α) (εικόνα 11) κα 
εμφανιςτεί. Ράτθςε ςε αυτό το πλαίςιο για να απαντιςεισ ςτο ςυγκεκριμζνο blip. 
Πταν τελειϊςεισ, απλά πάτθςε το κουμπί “Done”. 

 
Εικόνα 11. Απάντθςθ κάτω από blip 

(α) 

(β) 

(γ) 

(α) 
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Θ απάντθςι ςου κα εμφανιςτεί κάτω από το ςυγκεκριμζνο blip, ακόμα και αν αυτό 
βρίςκεται ςτθ μζςθ του wave, εμφωλευμζνθ ανάμεςα ςτα blips που προθγοφνται 
και αυτά που ακολουκοφν. 
 
2. Απάντθςθ μζςα ςε ζνα blip 
Ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του Wave, το οποίο το διαφοροποιεί και ςθμαντικά 
από το θλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι το γεγονόσ ότι μπορείσ να απαντιςεισ 
ανάμεςα ςτισ γραμμζσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του κειμζνου ενόσ blip. Για να το 
κάνεισ αυτό πατάσ δφο φορζσ (double-click) τθν τελευταία λζξθ του κειμζνου ςτο 
οποίο κζλεισ να απαντιςεισ (α) (εικόνα 12). Το Wave εμφανίηει ζνα μικρό πλαίςιο 
ςτο επιλεγμζνο κείμενο με τουσ ςυνδζςμουσ “Reply” και “Edit”. Ρατάσ το “Reply” 
και εμφανίηεται ζνα εμφωλευμζνο blip (β) δίπλα ςτο κείμενο, ςτο οποίο κζλεισ να 
απαντιςεισ. 
 

 
Εικόνα 12. Απάντθςθ μζςα ςε ζνα blip 

 
3. Επεξεργαςία των περιεχομζνων ενόσ blip 
Ζνα επιπλζον χαρακτθριςτικό του Wave, που το διαφοροποιεί από το απλό 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι ότι οποιοςδιποτε ζχει κατάλλθλα δικαιϊματα, 
μπορεί να τροποποιιςει οποιοδιποτε ςθμείο ενόσ wave. 
Μπορείσ να επεξεργαςτείσ το κείμενο ενόσ blip με τρεισ τρόπουσ: 
 Επίλεξε το blip που κζλεισ να επεξεργαςτείσ (το επιλεγμζνο blip ζχει πράςινο 

περίγραμμα) και πάτθςε ςτο κουμπί “Edit” που βρίςκεται ςτθ γραμμι εργαλείων 
(α) (εικόνα 13). Το Wave κα κάνει το blip επεξεργάςιμο και κα μπορείσ να κάνεισ 
τισ αλλαγζσ που επικυμείσ, ανεξάρτθτα αν είςαι ο δθμιουργόσ του blip. 

 Ράτθςε ςτο ανοιγόμενο (drop-down) μενοφ του blip, που βρίςκεται ςτο δεξί, 
πάνω μζροσ του blip, δίπλα ςτθν ζνδειξθ τθσ ϊρασ και επίλεξε το “Edit” (β). 

 

(α) 

(β) 
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Εικόνα 13. Επεξεργαςία περιεχομζνων ενόσ blip 

 
 Εναλλακτικά, μπορείσ να πατιςεισ δφο φορζσ (double click) ςτο κείμενο, όπωσ 

ςτθν περίπτωςθ που κζλεισ να απαντιςεισ μζςα ςτο blip, αλλά αντί για το 
ςφνδεςμο “Reply” να επιλζξεισ τον “Edit”. 

 
Σε αντίκεςθ με τισ άλλεσ μεκόδουσ ςυμμετοχισ ςε ζνα wave, θ επεξεργαςία των 
περιεχομζνων ενόσ υπάρχοντοσ blip, δε δθμιουργεί ζνα νζο blip. Δεν υπάρχει 
περίγραμμα του κειμζνου, οφτε όνομα για να ξεχωρίηει το κείμενο που πρόςκεςεσ. 
Μπορείσ να δεισ πότε περιςςότερα από ζνα άτομα ζχουν επεξεργαςτεί ζνα blip, 
κοιτϊντασ ςτθν κορυφι του blip. Εκεί εμφανίηονται τα ονόματα όλων των 
ςυμμετεχόντων που ζχουν αλλάξει το blip. 
 
Δικαιϊματα Ρρόςβαςθσ ςτο Wave 
Κάποιεσ φορζσ μπορεί να κζλεισ να εμποδίςεισ ςυγκεκριμζνουσ ανκρϊπουσ από το 
να επεξεργαςτοφν blips που δθμιουργείσ. Υπάρχουν δφο επίπεδα δικαιωμάτων 
πρόςβαςθσ: Ρλιρθσ Ρρόςβαςθ (Full Access) και Μόνο Ανάγνωςθ (Read Only). 
Ρροβλζπεται ςτο μζλλον να υπάρχει κι ζνα τρίτο επίπεδο, το Μόνο Απάντθςθ (Reply 
Only). 
Μπορείσ να κζςεισ δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςε ςυμμετζχοντεσ ςε waves που 
δθμιουργείσ. Για να το κάνεισ αυτό, μόλισ προςκζςεισ μια επαφι ςτο wave ςου, 
πάτθςε ςτο εικονίδιο τθσ επαφισ ςτθν κορυφι του wave (α) (εικόνα 14). Στο κάτω 
δεξιά μζροσ του παρακφρου που εμφανίηεται, υπάρχει ζνα drop-down μενοφ με τα 
δφο επίπεδα δικαιωμάτων πρόςβαςθσ (β). 
 

(α) 

(β) 
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Εικόνα 14. Δικαιϊματα Ρρόςβαςθσ ςε wave 

 
Ρλιρθσ Ρρόςβαςθ (Full Access). Πταν ζνασ ςυμμετζχοντασ μπορεί να αλλάξει τα 
περιεχόμενα ενόσ blip και να απαντιςει μζςα ι μετά από blips. Είναι θ 
προεπιλεγμζνθ ρφκμιςθ από το Wave. 
 
Μόνο Ανάγνωςθ (Read Only). Ο ςυμμετζχοντασ με Read only δικαιϊματα μπορεί 
μόνο να διαβάςει τα waves και όχι να επεξεργαςτεί ζνα blip ι να απαντιςει ςε ζνα 
wave ςου. Τότε το κουμπί “Edit” ςτθ γραμμι εργαλείων και ςτο μενοφ του drop-
down μενοφ του blip είναι απενεργοποιθμζνα. 
Μπορείσ να αλλάξεισ δικαιϊματα πρόςβαςθσ μόνο ςε waves που ζχεισ 
δθμιουργιςει ο ίδιοσ. 
 
 

Διαχείριςθ των Επαφϊν ςου 
 
Ρρόςκεςε κάποιον ςτθ λίςτα Επαφϊν του Wave  
Μπορείσ να προςκζςεισ άτομα ςτθ λίςτα Επαφϊν του Wave μόνο αν ζχουν ιδθ 
λογαριαςμό Wave. Στθν πρϊτθ ζκδοςθ - μόνο με προςκλιςεισ - του Wave, είναι 
περιοριςμζνοσ αυτόσ ο αρικμόσ των ατόμων. Μπορείσ να προςκζςεισ κάποιον ςτθ 
λίςτα Επαφϊν ςου με διάφορουσ τρόπουσ: 
 Μζςα ςε ζνα wave. Αν ςυμμετζχεισ ςε ζνα wave με κάποιον που δεν είναι ςτισ 

επαφζσ ςου, μπορείσ να τον προςκζςεισ πολφ απλά. Ράτθςε ςτο εικονίδιο που 
υπάρχει ςτο πάνω μζροσ του wave (α) (εικόνα 15) και ςτθ ςυνζχεια πάτθςε το 
κουμπί “Add to contacts” (β) που υπάρχει ςτο παράκυρο που εμφανίηεται. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(β) (α) 
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Εικόνα 15. Ρροςκικθ ςτθ λίςτα Επαφϊν μζςα ς’ ζνα wave 
 
 Από το πλαίςιο Επαφϊν 
Υπάρχουν δφο μζκοδοι για να προςκζςεισ νζα επαφι από το πλαίςιο Επαφϊν ςτθν 
κάτω αριςτερι πλευρά τθσ οκόνθσ. Και οι δφο απαιτοφν να ξζρεισ τθ Gmail 
διεφκυνςθ ι τθ Wave ID του ατόμου που κζλεισ να προςκζςεισ. (Το Wave 
αναγνωρίηει αυτόματα και μετατρζπει τθ Gmail διεφκυνςθ ςε Wave ID). 

 
Αν πλθκτρολογιςεισ το ID τθσ επαφισ που επικυμείσ απευκείασ ςτο κουτί 
αναηιτθςθσ των επαφϊν, το Wave κα ςε ενθμερϊςει ότι θ επαφι δε βρζκθκε 
(ανάμεςα ςτισ επαφζσ ςου) και κα ςε ρωτιςει αν κζλεισ να προςκζςεισ αυτό το 
άτομο ςτθ λίςτα επαφϊν ςου. Ράτθςε το κουμπί “Add to contacts” και είςαι 
ζτοιμοσ. 
 
 
Εναλλακτικά, πάτθςε το 
κουμπί “+” ςτθν κάτω, 
δεξιά γωνία του πλαιςίου 
Επαφϊν (α) (εικόνα 16) για 
να ανοίξεισ το παράκυρο 
προςκικθσ νζασ επαφισ. 
Ρλθκτρολόγθςε τθ Gmail 
διεφκυνςθ ι τθ Wave ID 
(β) του ατόμου που κεσ να 
προςκζςεισ. Σου ηθτάει να 
επιβεβαιϊςεισ ότι κζλεισ 
να προςκζςεισ αυτό το 
άτομο ςτισ επαφζσ ςου. 
Ράτθςε “Submit” (γ) για να 
το επιβεβαιϊςεισ. 
 
 

Εικόνα 16. Ρροςκικθ ςτθ λίςτα Επαφϊν  
από το πλαίςιο Επαφϊν 

 

(α) (β) 

(α) 

(β) 

(γ) 
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Αφαίρεςε κάποιον από τθ λίςτα Επαφϊν του Wave 
Αν κεσ να αφαιρζςεισ κάποιον από τθ λίςτα των επαφϊν ςου, ακολουκείσ τα 
παρακάτω βιματα: 
1. Ράτθςε το ςφνδεςμο “Manage contacts” που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ του 

πλαιςίου Επαφϊν και ανοίγει ζνα νζο παράκυρο. 
2. Βρεσ τθν επαφι που κζλεισ να αφαιρζςεισ είτε πλθκτρολογϊντασ το όνομα τθσ 

επαφισ είτε το όνομα χριςτθ του Google, ςτο κουτί αναηιτθςθσ επαφϊν (α) 
(εικόνα 17). 

3. Πταν βρεισ τθν επαφι που ψάχνεισ, πάτθςε ςτο όνομα τθσ επαφισ ςτθ μεςαία 
ςτιλθ (β) για να εμφανιςτοφν τα ςτοιχεία τθσ επαφισ. 

4. Ράτθςε το κουμπί “Delete contact” που βρίςκεται ςτθν πάνω, δεξιά γωνία του 
πλαιςίου με τα ςτοιχεία τθσ επαφισ (γ). 
 
 

 
 

Εικόνα 17. Αφαίρεςθ επαφισ 
 

Φτιάξε το προφίλ ςου ςτο Wave 
To προφίλ ςου ςτο Wave περιζχει διάφορεσ πλθροφορίεσ για ςζνα, όπωσ το όνομά 
ςου, φωτογραφία, ιςτοςελίδα και ζνα μινυμα κατάςταςθσ (status) Οι άλλοι χριςτεσ 
βλζπουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ςτο παράκυρο που εμφανίηεται όταν πατιςουν ςτο 
εικονίδιό ςου ςτο πλαίςιο Επαφϊν ι ςτο πάνω μζροσ ενόσ wave. 
Για να φτιάξεισ το προφίλ ςου, πάτθςε ςτο εικονίδιό ςου ι το όνομά ςου ςτο πάνω 
μζροσ του πλαιςίου Επαφϊν (α) (εικόνα 18) και μετά πάτθςε το κουμπί “Edit 
profile” (β) ςτο παράκυρο που ανοίγει. Αυτό ανοίγει ζνα wave (γ) όπου μπορείσ να 
επεξεργαςτείσ τισ πλθροφορίεσ του προφίλ ςου. 
 

 
Εικόνα 18. Επεξεργαςία προφίλ 

 
 
 
 

(α) 

(β) 
(γ) 

(α) 

(β) 

(γ) 
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Οργάνωςε τα waves ςου 
 
Μείωςε τθν «αταξία» ςτα Ειςερχόμενά ςου και τισ ανεπικφμθτεσ ειδοποιιςεισ 
Κάκε φορά που ζνα wave ενθμερϊνεται, μετακινείται ςτθν κορυφι των 
Ειςερχόμενων και θ γραμμι ςτο «Κζμα» του γίνεται ζντονθ. Οι ειδοποιιςεισ ςε 
πραγματικό χρόνο αποτελοφν δίκοπο μαχαίρι για το Wave: πολφ χριςιμεσ όταν 
περιμζνεισ ςθμαντικζσ ενθμερϊςεισ, ενοχλθτικζσ όταν οι νζεσ πλθροφορίεσ που δε 
ςε αφοροφν αποςποφν τθν προςοχι ςου. Τα κουμπιά “Archive” και “Unfollow” 
μποροφν να ςε βοθκιςουν να ξεκακαρίςεισ τα Ειςερχόμενά ςου και να κάνεισ να 
ςιωπιςουν τα «φλφαρα» waves. 
 
Αρχειοκζτθςθ (Archive) των waves 
Θ αρχειοκζτθςθ των waves δουλεφει όπωσ ςτο Gmail: όταν αρχειοκετείσ ζνα wave, 
μετακινείται από τα Ειςερχόμενα ςτα “All” waves. To wave μπορείσ να το βρεισ και 
να το επεξεργαςτείσ πατϊντασ ςτο ςφνδεςμο “All” που βρίςκεται ςτο πλαίςιο 
Ρλοιγθςθσ, αλλά δεν εμφανίηεται ςτα Ειςερχόμενα. Αν, όμωσ, κάποιοσ ενθμερϊςει 
ζνα αρχειοκετθμζνο wave, αυτό ξαναεμφανίηεται ςτα Ειςερχόμενα ςαν wave με 
αδιάβαςτο περιεχόμενο 
Για να αρχειοκετιςεισ ζνα wave, άνοιξζ το και πάτθςε ςτο κουμπί “Archive” που 
βρίςκεται ςτθ γραμμι εργαλείων του. Μπορείσ να αρχειοκετιςεισ πολλά waves 
ςυγχρόνωσ, επιλζγοντάσ τα ςτο πλαίςιο Αναηιτθςθσ. 
Για τθν αντίςτροφθ διαδικαςία, επίλεξε το wave και πάτθςε ςτο κουμπί “Inbox” ςτο 
πλαίςιο Αναηιτθςθσ. 
  
Unfollow και Follow waves 
Σου ζχει τφχει ποτζ να προςτεκείσ ςε ζνα email chain (αλυςίδα) για το οποίο δεν 
ενδιαφζρεςαι, όμωσ αυτό δε ςταματά να εμφανίηεται ςτα Ειςερχόμενά ςου ςε κάκε 
απάντθςθ; Στο Wave, για να ςταματιςεισ να λαμβάνεισ ειδοποιιςεισ από ζνα 
ςυγκεκριμζνο wave, μπορείσ να 
το ςταματιςεισ να το ακολουκείσ 
(unfollow). Επίλεξε το wave και 
πάτθςε το κουμπί “Unfollow” 
που βρίςκεται ςτθ γραμμι 
εργαλείων του. Ζνα unfollowed 
wave ςυνεχίηει να ενθμερϊνεται 
όςο οι ςυμμετζχοντεσ το 
επεξεργάηονται, αλλά εςφ δε 
λαμβάνεισ ειδοποίθςθ ότι 
υπάρχει νζο περιεχόμενο. Τα 
unfollowed waves ζχουν μια γκρι 
ετικζτα που γράφει “unfollowed” 
όταν εμφανίηονται ςτο πλαίςιο 
Αναηιτθςθσ (Εικόνα 19). 
 

Εικόνα 19. Unfollowed waves 
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Διαγραφι wave 
Για να ςτείλεισ ζνα wave ςτα «ςκουπίδια» (Trash), επίλεξε ι άνοιξζ το και πάτθςε 
ςτο κουμπί “Trash” ςτθ γραμμι εργαλείων του πλαιςίου Αναηιτθςθσ ι ςτθ γραμμι 
εργαλείων του wave. Στθν τρζχουςα ζκδοςθ, δε μπορείσ να διαγράψεισ τελείωσ ζνα 
wave, το wave ςυνεχίηει να υπάρχει ςτο φάκελο “Trash”. 
 
Υπάρχουν επιπλζον λειτουργίεσ οργάνωςθσ των waves, όπωσ να ςθμειϊςεισ ζνα 
wave ωσ διαβαςμζνο (read) ι αδιάβαςτο (unread), να ταξινομιςεισ τα waves ςε 
φακζλουσ (folders), να κατθγοριοποιιςεισ (tag) τα waves, κακϊσ και θ δυνατότθτα 
αναηιτθςθσ waves με βάςθ κάποια χαρακτθριςτικά, αλλά επειδι ο τρόποσ 
πραγματοποίθςισ τουσ μοιάηει με αυτόν που γίνεται ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
δε κα τα αναλφςουμε περαιτζρω εδϊ. 
 

Μορφοποίθςε τα waves ςου 
 
Το Wave προςφζρει δυνατότθτεσ μορφοποίθςθσ κειμζνου παρόμοιεσ με ζναν απλό 
επεξεργαςτι κειμζνου. Πταν ςυνκζτεισ ι επεξεργάηεςαι ζνα wave, επίλεξε το 
κείμενο που κζλεισ να μορφοποιιςεισ (α) (εικόνα 20) και χρθςιμοποίθςε τα 
κουμπιά επεξεργαςίασ τθσ γραμμισ εργαλείων του wave (β). Αν το wave είναι ςε 
πολφ μικρι περιοχι, τότε τα κουμπιά από τθ γραμμι εργαλείων μπορεί να μθ 
φαίνονται. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, πάτθςε το κουμπί “…” (τελίτςεσ) (γ) και κα 
εμφανιςτοφν τα υπόλοιπα κουμπιά ςτο μενοφ που ανοίγει (δ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 20. Μορφοποίθςθ wave 
 

(α) 

(β) (γ) 

(δ) 
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Ειςαγωγι ςυνδζςμων ςε waves 
Για να προςκζςεισ ςφνδεςμο για μια 
ιςτοςελίδα μζςα ςτο blip ςου, 
επίλεξε το κείμενο που κζλεισ να 
ςυνδζςεισ. Στθ ςυνζχεια, πάτθςε 
ςτο κουμπί “Link” ςτθ γραμμι 
εργαλείων και ςτο παράκυρο που 
κα εμφανιςτεί πλθκτρολόγθςε τθν 
διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ ςτο 
πεδίο “URL or Wave ID” (εικόνα 21). 
 
Εκτόσ από εξωτερικζσ ιςτοςελίδεσ, 
μπορείσ να ςυνδζςεισ και άλλα 
waves ςτο wave ςου. Αυτό μπορείσ 
να κάνεισ πλθκτρολογϊντασ το 
Wave ID που επικυμείσ ςτο πεδίο 
“URL or Wave ID” (εικόνα 21). Το να 
βρεισ όμωσ ζνα Wave ID δεν είναι 
και θ πιο εφκολθ διαδικαςία. Υπάρχει   Εικόνα 20. Ρροςκικθ ςυνδζςμου 
όμωσ, ζνασ πολφ πιο εφκολοσ τρόποσ: 
Ενϊ επεξεργάηεςαι το wave ςου, ψάξε το wave που κζλεισ να ςυνδζςεισ ςτο 
πλαίςιο Αναηιτθςθσ. Στθ ςυνζχεια, ςφρε-και-άφθςζ (drag and drop) το μζςα ςτο 
wave που επεξεργάηεςαι για να προςκζςεισ το ςφνδεςμο. 
 
Ρρόςκεςε ςυνδζςμουσ, εικόνεσ και YouTube βίντεο απευκείασ από τθν 
Αναηιτθςθ Αποτελεςμάτων του Google 
Θ επιλογι αναηιτθςθσ μζςω του Google είναι ενςωματωμζνθ ςτο Wave. Ράτθςε το 
μπλε κουμπί “G+” ςτθ γραμμι εργαλείων του wave (α) (εικόνα 21). Στο παράκυρο 
που ανοίγει μπορείσ να αναηθτιςεισ ςτο διαδίκτυο για ιςτοςελίδεσ (β), εικόνεσ (γ) 
και βίντεο (δ). Ράτθςε ςτθν κατάλλθλθ καρτζλα για προςδιορίςεισ τον τφπο του 
περιεχομζνου που κζλεισ, πλθκτρολόγθςε τισ λζξεισ για τθν αναηιτθςθ (ε) και 
πάτθςε “Enter”. Τα αποτελζςματα κα εμφανιςτοφν ςτο πλαίςιο (ςτ) και κάκε ζνα κα 
ζχει ζνα ςφνδεςμο “Add to wave” (η) δίπλα του. Επίλεξε τα επικυμθτά 
αποτελζςματα και πάτθςε ςτο “Add to wave” για να τα προςκζςεισ ςτο wave. 

Εικόνα 21. Αναηιτθςθ ςυνδζςμων ςτο Google 

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 

(ζη) 

(δ) 
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Επιςφναψθ αρχείων ςτο wave 
Μπορείσ να επιςυνάψεισ αρχεία ι εικόνεσ ςε ζνα wave με δφο τρόπουσ: 
 Αν ο φυλλομετρθτισ (browser) που χρθςιμοποιείσ ζχει εγκατεςτθμζνο το Google 

Gears, μπορείσ απλά να ςφρεισ και να αφιςεισ (drag and drop) αρχεία από τον 
υπολογιςτι ςου απευκείασ ςτο wave ςου. 

 Ράτθςε το εικονίδιο με το ςυνδετιρα (εικόνα 22) που βρίςκεται ςτθ γραμμι 
εργαλείων του wave ςου και ςτθ ςυνζχεια επίλεξε το αρχείο που επικυμείσ από 
το παράκυρο αναηιτθςθσ που ανοίγει. 

 
Εκτόσ από τισ εικόνεσ, οι 
περιςςότεροι τφποι αρχείων 
που επιςυνάπτονται ςτο 
wave, εμφανίηονται ωσ 
μεγάλα εικονίδια. Θ εικόνα 
22 δείχνει πωσ μια εικόνα, 
ζνα Word αρχείο και ζνα 
PDF αρχείο, εμφανίηονται 
ωσ επιςυναπτόμενα ςε ζνα 
wave. 
 
 
 
 
 

Εικόνα 22. Επιςφναψθ αρχείων 
 

Playback (αναπαραγωγι) wave 
Ζνα από τα πραγματικά ξεχωριςτά χαρακτθριςτικά του Wave είναι θ δυνατότθτα 
που ζχει να επαναλαμβάνει ολόκλθρθ τθν ιςτορία των αλλαγϊν ενόσ wave από τθ 
δθμιουργία του μζχρι τθν τρζχουςα κατάςταςι του. Κάκε φορά που πατάσ το 
κουμπί “Enter” για να ολοκλθρϊςεισ μια ενθμζρωςθ ι να απαντιςεισ ςε ζνα wave, 
το Wave ςϊηει ζνα ςτιγμιότυπο τθσ κατάςταςθσ του εγγράφου. Αυτι θ ζκδοςθ του 
wave εμφανίηεται ςαν ζνα πλαίςιο όταν αναπαράγεται. 
Για να αναπαράγεισ ζνα wave, άνοιξζ το και πάτθςε το κουμπί “Playback”. Μια 
μπάρα ολίςκθςθσ εμφανίηεται ςτο πάνω μζροσ του wave με τα κουμπιά “Rewind”, 
“Back”, “Forward”, “Fast forward” ςτα αριςτερά τθσ (α) (εικόνα 23). Ακριβϊσ κάτω 
από τθν μπάρα, ζνα κίτρινο πλαίςιο ςε ενθμερϊνει για το πότε δθμιουργικθκε το 
wave και πόςεσ εκδόςεισ (versions) του υπάρχουν, κακϊσ και ποια ζκδοςθ κοιτάσ τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι (β). 
Ρροκειμζνου να πλοθγθκείσ ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ εκδόςεισ κατά τθν 
αναπαραγωγι, χρθςιμοποιείσ τα κουμπιά ςτα αριςτερά τθσ μπάρασ ολίςκθςθσ ι 
τθν ίδια τθν μπάρα. Μετακινείςαι μια ζκδοςθ πριν ι μετά χρθςιμοποιϊντασ τα δφο 
μεςαία κουπιά (γ) ι απευκείασ ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ τθσ «ιςτορίασ» του wave με 
τα εξωτερικά κουμπιά (δ). Κακϊσ προχωράσ ςτισ διάφορεσ εκδόςεισ, οι αλλαγζσ ςτο 
wave ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ επιςθμαίνονται με κίτρινο και κόκκινο 
κείμενο (ε). 
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Εικόνα 23. Playback wave 
 
Για να επαναφζρεισ ζνα wave ςε κάποια προθγοφμενι του ζκδοςθ, χρθςιμοποίθςε 
τθ μπάρα κφλιςθσ για να εμφανίςεισ τθν επικυμθτι ζκδοςθ και πάτθςε ςτο κουμπί 
“Restore” (ςτ). 
Υπάρχουν δφο κακθμερινζσ περιπτϊςεισ χριςθσ τθσ αναπαραγωγισ (playback): 
 
α) Ενθμζρωςθ για προθγθκείςα ςυηιτθςθ 
Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ αναπαραγωγισ είναι να βοθκιςει τουσ «νεοφερμζνουσ» να 
ενθμερωκοφν για ότι ζχει προθγθκεί μζχρι τθ ςτιγμι που προςτζκθκαν ςτο wave, 
αφοφ αυτό ζχει υποςτεί πολλζσ αλλαγζσ. Για παράδειγμα, αν τρεισ ςυνεργάτεσ 
ςυνεργάηονται ςε ζνα wave, και κάποια ςτιγμι προςκζτουν κι ζνα τζταρτο άτομο ς’ 
αυτό, το τελευταίο άτομο βρίςκει μια πλιρωσ ανεπτυγμζνθ ςυηιτθςθ ι κείμενο. Για 
να ενθμερωκεί για το τι ζχει ςυμβεί με τθ ςειρά, το playback λειτουργεί ςαν άμεςθ 
επανάλθψθ. Το τζταρτο άτομο μπορεί να πάει πίςω ςτθ μορφι που είχε το wave 
όταν ξεκίνθςε και να παρακολουκιςει τι αλλαγζσ και ςυνειςφορζσ ζχουν 
πραγματοποιθκεί ςταδιακά και να ακολουκιςει τθ ροι τθσ ςυηιτθςθσ όπωσ 
ακριβϊσ ςυνζβθ. 
 
 
 

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 

(ζη) 
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β) Ξεκακάριςμα του «βανδαλιςμοφ» του wave 
Θ δυνατότθτα τθσ επαναφοράσ ενόσ wave ςε μια προθγοφμενθ ζκδοςθ ςθμαίνει ότι 
μπορείσ εφκολα να ανατρζψεισ ανεπικφμθτεσ αλλαγζσ, όπωσ βανδαλιςμό ςε 
δθμόςιο ι ομαδικό wave. Αν ζνασ ςυμμετζχοντασ ζχει κάνει ανεπικφμθτεσ αλλαγζσ 
ςε ζνα wave, χρθςιμοποίθςε το “Playback” και το κουμπί “Restore” να γυρίςεισ το 
wave πίςω. Ζπειτα, αν είςαι ο ιδιοκτιτθσ του wave και κζλεισ να εμποδίςεισ αυτό το 
άτομο από το να επεξεργαςτεί πάλι το wave, άλλαξε τα δικαιϊματα πρόςβαςισ του 
ςε “read only”. 
 

Επεκτάςεισ (extensions)του Wave: Gadgets και Robots 
Οι επεκτάςεισ του Wave είναι add-ons (ενςωματϊνονται ςτθν εφαρμογι), τα οποία 
ενιςχφουν τα waves με νζα χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ. Οι επεκτάςεισ 
προςκζτουν λειτουργίεσ ςτο Wave, οι οποίεσ ςυνικωσ είναι προςβάςιμεσ μζςω 
ενόσ κουμπιοφ το οποίο τοποκετείται ςτθ γραμμι εργαλείων, μόλισ εγκαταςτιςεισ 
τθν επζκταςθ. Θ διαφοροποίθςθ του Wave από άλλεσ εφαρμογζσ, οι οποίεσ 
ενςωματϊνουν add-ons, είναι ότι οι επεκτάςεισ του Wave μποροφν να αναπτυχκοφν 
από οποιονδιποτε και όχι μόνο από υπαλλιλουσ τθσ Google. 
Υπάρχουν δφο είδθ επεκτάςεων του Wave: τα Gadgets και τα Robots ι απλά Bots. 
 

Gadgets 
Τα Gadgets του Wave είναι μικρζσ εφαρμογζσ, τισ οποίεσ μπορείσ να ειςάγεισ μζςα 
ςε οποιοδιποτε wave προκειμζνου να επεκτείνεισ τθν προεπιλεγμζνθ 
λειτουργικότθτα του wave. Πταν ειςάγεισ ζνα gadget ςε ζνα wave, όλοι οι 
ςυμμετζχοντεσ ςε αυτό το wave ζχουν πρόςβαςθ ςτο gadget και μποροφν να 
αλλθλεπιδράςουν με αυτό. Υπάρχουν δφο προεγκατεςτθμζνα gadgets ςτο Wave, το  
Maps Gadget και το Yes/No/Maybe Gadget (κα τα δοφμε παρακάτω), τα οποία 
αποτελοφν μόνο τθν αρχι. Ιδθ από τα πρϊτα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ του Wave, 
προγραμματιςτζσ ζχουν δθμιουργιςει ςθμαντικά gadgets τα οποία προςφζρουν 
ακόμα πιο ζξυπνουσ τρόπουσ για να αλλθλεπιδράςεισ, να μοιραςτείσ και να 
ςυνεργαςτείσ με τουσ άλλουσ ςυμμετζχοντεσ ενόσ wave. Χρειάηεται απλά να ξζρεισ 
που κα τα βρεισ και πωσ κα τα ειςάγεισ ςτο wave ςου. 
Μπορείσ να ειςάγεισ gadgets ςε ζνα wave με δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ. Τισ 
περιςςότερεσ φορζσ, όταν ειςάγεισ μια επζκταςθ, αυτι κα προςκζςει ζνα νζο 
κουμπί ςτθ γραμμι εργαλείων του wave. Πταν θ επζκταςθ εγκαταςτακεί, μπορείσ 
να πατιςεισ το νζο κουμπί οποιαδιποτε ςτιγμι επεξεργάηεςαι ζνα blip για να 
ειςάγεισ αυτό το gadget. Μπορείσ, όμωσ, να ειςάγεισ gadgets ςε ζνα wave ανάλογα 
με τθν περίπτωςθ, χωρίσ να εγκαταςτιςεισ κάποια επζκταςθ. 
 
Εγκατάςταςθ μιασ επζκταςθσ gadget 
Σ’ αυτιν τθν ενότθτα κα δεισ πωσ μπορείσ να εγκαταςτιςεισ επεκτάςεισ ςτο Wave, 
οι οποίεσ κα εμφανίηονται κάκε φορά που ςυνδζεςαι ςτθν εφαρμογι. Υπάρχουν 
δφο τρόποι για να το κάνεισ αυτό: 
 

 Εγκατάςταςθ επζκταςθσ από τθν Γκαλερί Επεκτάςεων. 
Πταν ςυνδζεςαι ςτο Wave για πρϊτθ φορά ζχεισ ζνα wave ςτα Ειςερχόμενά ςου, το 
οποίο ςε καλωςορίηει ςτο λογαριαςμό ςου. Μζςα ςε αυτό υπάρχει ζνασ ςφνδεςμοσ 
ςτθν Γκαλερί Επεκτάςεων επιςθμαίνοντασ ζνα πλικοσ gadget επεκτάςεων, τισ 
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οποίεσ μπορείσ να εγκαταςτιςεισ ςτθν εφαρμογι ςου, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
των προεγκατεςτθμζνων Maps και Yes/No/Maybe Gadgets. 
 
Από τθ ςτιγμι που ζχεισ καταφζρει 
να ανοίξεισ τθν Γκαλερί 
Επεκτάςεων, θ εγκατάςταςθ των 
gadgets είναι πολφ εφκολθ. Κάκε 
gadget εμφανίηεται ςαν ζνα 
κομμάτι πάηλ (α) (εικόνα 24), το 
οποίο δείχνει το όνομα του gadget 
(β), τι κάνει (γ), ζνα μικρό λογότυπο 
ι ςτιγμιότυπο τθσ λειτουργίασ του 
gadget (δ) και το κουμπί “Install” 
(ε). Ράτθςε “Install” και 
επιβεβαίωςε τθν εγκατάςταςθ. Θ 
επζκταςθ προςκζτει ζνα κουμπί 
ςτθ γραμμι εργαλείων του Wave, 
το οποίο ςου επιτρζπει εφκολα να 
ειςάγεισ το νεοεγκατεςτθμζνο 
gadget ςε οποιοδιποτε wave 
επικυμείσ. 
 
 
 

Εικόνα 24. Ειςαγωγι gadget από Γκαλερί 
Επεκτάςεων 

 

 Εγκατάςταςθ επζκταςθσ που δεν εμφανίηεται ςτθν Γκαλερί Επεκτάςεων 
Οποιοςδιποτε μπορεί να αναπτφξει μια επζκταςθ του Wave, που ςθμαίνει ότι 
υπάρχουν πολλζσ επεκτάςεισ διακζςιμεσ, τισ οποίεσ δε μπορείσ να εγκαταςτιςεισ 
μζςω τθσ υπάρχουςασ Γκαλερί Επεκτάςεων. Μπορείσ, φυςικά, να εγκαταςτιςεισ 
αυτζσ τισ επεκτάςεισ προκειμζνου να ζχεισ γριγορθ πρόςβαςθ ςτα gadgets που 
επικυμείσ, με ζναν λίγο πιο ςφνκετο τρόπο. 
Αρχικά χρειάηεται να εγκαταςτιςεισ μια επζκταςθ που ονομάηεται “Extension 
Installer”, τθν οποία μπορείσ να βρεισ ςτο κάτω μζροσ τθσ Γκαλερί Επεκτάςεων 
ςτθν κατθγορία “For developers only”. Ενϊ οι περιςςότερεσ επεκτάςεισ 
προςκζτουν ζνα νζο κουμπί ςτθ γραμμι εργαλείων, θ Extension Installer προςκζτει 
ζνα ανοιγόμενο (drop-down) μενοφ δίπλα ςτο κουμπί “New wave” ςτο πλαίςιο 
Αναηιτθςθσ. 
Στθ ςυνζχεια, βρεσ μια επζκταςθ που κζλεισ να εγκαταςτιςεισ. Ρροσ το παρόν το 
καλφτερο μζροσ να αναηθτιςεισ gadgets είναι ςτθν Google Wave Samples Gallery. 
Αν βρεισ ζνα gadget που ςε ενδιαφζρει, πάτθςε ςτο ςφνδεςμό του που ςε οδθγεί 
ςτθ ςελίδα του, και ψάξε για το ςφνδεςμο “Installer XML”. Κάνε δεξί κλικ ςτο 
ςφνδεςμο και αντζγραψε (copy) το URL. Ζπειτα επζςτρεψε πίςω ςτο wave. 
Στο wave:  
1. Ράτθςε ςτο ανοιγόμενο μενοφ που υπάρχει δίπλα ςτο κουμπί “New wave” ςτο 

πλαίςιο Αναηιτθςθσ και επίλεξε New Extension Installer. 

(α) 

(β) (γ) 

(δ) 

(ε) 
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2. Επικόλλθςε (paste) το URL που είχεσ αντιγράψει από το Installer XML, ςτο 
παράκυρο Insert Extension Installer που ανοίγει και πάτθςε “Insert”. 

3. Ζνα νζο wave που ζχει το ίδιο κομμάτι-πάηλ ςχζδιο όπωσ θ Γκαλερί Επεκτάςεων 
εμφανίηεται,  μόνο που αυτό περιζχει πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν επζκταςθ 
που εγκακιςτάσ. Ράτθςε το κουμπί “Install”, επιβεβαίωςε τθν εγκατάςταςθ και 
ολοκλθρϊκθκε θ εγκατάςταςθ τθσ επζκταςθσ. 

 
Απεγκατάςταςθ επζκταςθσ 
Πςο μπερδεμζνοι φαίνονται οι 
διαφορετικοί υπάρχοντεσ τρόποι 
εγκατάςταςθσ επεκτάςεων, τόςο 
εφκολθ είναι θ απεγκατάςταςι 
τουσ. Αν αποφαςίςεισ ότι δεν 
επικυμείσ μια επζκταςθ, πάτθςε το 
ςφνδεςμο “Settings” ςτο πλαίςιο 
Αναηιτθςθσ. Ζνα wave που 
ονομάηεται “Extension Settings” 
εμφανίηεται (εικόνα 25). Άνοιξζ το 
και κα εμφανιςτοφν όλεσ οι 
επεκτάςεισ που ζχεισ εγκαταςτιςει. 
Απεγκατζςτθςε όποια επζκταςθ 
επικυμείσ πατϊντασ το κουμπί 
“Uninstall”. 
 
 
 

 
Εικόνα 25. Απεγκατάςταςθ gadget 

 
Ρροςκικθ gadgets με URL 
Δεν είναι όλα τα gadgets διακζςιμα για εγκατάςταςθ με τουσ τρόπουσ που 
προαναφζραμε. Επιπλζον, μπορεί να μθ κζλεισ πάντα να εγκαταςτιςεισ ολόκλθρθ 
τθν επζκταςθ προκειμζνου να χρθςιμοποιιςεισ το gadget μια φορά. Το 
χαρακτθριςτικό τθσ προςκικθσ gadgets με URL, προςκζτει νζα gadgets ςε ζνα wave 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 
Το μόνο που χρειάηεςαι για να εγκαταςτιςεισ ζνα gadget με URL, προφανϊσ είναι 
ζνασ ςφνδεςμοσ ςτο gadget. Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ θ Google Wave Samples 
Gallery είναι το καλφτερο μζροσ για να αναηθτιςεισ gadgets για μια χριςθ. Κάνε 
δεξί κλικ ςτο ςφνδεςμο “Gadget XML” του gadget που επικυμείσ, αντζγραψε το URL 
και επζςτρεψε ςτο Wave. 
Για να ειςάγεισ το gadget ςε ζνα blip, άνοιξε ζνα wave, και πάτθςε το κουμπί “Add 
Gadget by URL” (μοιάηει με κομμάτι πάηλ) (α) (εικόνα 26). Επικόλλθςε το URL του 
gadget που αντζγραψεσ ςτο παράκυρο που ανοίγει (β) και πάτθςε το κουμπί “Add” 
(γ). 
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Εικόνα 26. Ρροςκικθ gadget με URL 
 
Λίςτα ενδεικτικϊν gadgets 
 
 Maps Gadget (προεγκατεςτθμζνο) 
Οι κφριοι μθχανικοί που ζφτιαξαν το Google Wave είναι οι ίδιοι που ζφτιαξαν το 
Google Map, οπότε, όπωσ είναι αναμενόμενο, το Wave ζχει ζνα Google Maps 
gadget, το οποίο τοποκετεί ζνα διαδραςτικό χάρτθ ςτο wave. Στο χάρτθ αυτόν 
μπορείσ να πλοθγθκείσ να ηουμάρεισ, να προςκζςεισ ςθμάδια ςε τοποκεςίεσ, να 
τραβιξεισ γραμμζσ από μια τοποκεςία ςε μια άλλθ, να φτιάξεισ πολφγωνα για να 
επιςθμάνεισ περιοχζσ. Πταν επεξεργάηεςαι ζνα χάρτθ, αν οι άλλοι ςυμμετζχοντεσ 
ςτο wave είναι ςυνδεδεμζνοι και ζχουν το χάρτθ ανοικτό, βλζπου ηωντανά τισ 
αλλαγζσ που κάνεισ. 
Για να προςκζςεισ ζνα χάρτθ ςε ζνα wave, κακϊσ επεξεργάηεςαι το wave, πάτθςε 
ςτο κουμπί “Add Maps gadget” (κόκκινθ πινζηα) που βρίςκεται ςτθ γραμμι 
εργαλείων (α) (εικόνα 27). Ζνασ χάρτθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςου κα εμφανιςτεί 
μζςα ςτο wave (β). Για να βρεισ μια ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ ι τοποκεςία, 
χρθςιμοποίθςε το κουτί αναηιτθςθσ (γ) που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ του Maps 
gadget. Ράτθςε ζνα αποτζλεςμα (δ) και ςτθ ςυνζχεια πρόςκεςε μια πινζηα ςτο 
χάρτθ πατϊντασ ςτο κουμπί “Save to map” (ε). 
 
 

(α) 

(β) 

(γ) 
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Εικόνα 27. Ρροςκικθ ςθμείωςθσ ςτο Maps gadget 
 

 
 Yes/No/Maybe Gadget (προεγκατεςτθμζνο) 
Το gadget αυτό ςε βοθκάει να πραγματοποιιςεισ δθμοςκόπθςθ ςε μια ομάδα και 
να ταξινομιςεισ ςε πίνακα τισ απαντιςεισ ςε μια απλι ερϊτθςθ. Για να προςκζςεισ 
το Yes/No/Maybe Gadget ςτο wave ςου, πάτθςε το κουμπί του ςτθ γραμμι 
εργαλείων (3 κουτάκια κόκκινο, πράςινο, κίτρινο). Ράνω από το gadget 
πλθκτρολόγθςε τθν ερϊτθςι ςου (α) (εικόνα 28). Πταν τελειϊςεισ τθν επεξεργαςία 
του wave, πρόςκεςε τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτό. 
Για να απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ, πάτθςε είτε ςτο Yes (β), είτε ςτο No, είτε ςτο 
Maybe που βρίςκονται ςτθν κορυφι του gadget. Μόλισ απαντιςεισ, το εικονίδιό 
ςου εμφανίηεται ςτθν κατάλλθλθ ςτιλθ (γ) και το gadget αυτόματα υπολογίηει τισ 
ςυνολικζσ απαντιςεισ για κάκε μια (δ). Για να προςκζςεισ ζνα ςχόλιο ςτθν 
απάντθςι ςου, πάτθςε ςτο ςφνδεςμο “Set my status”. Το κείμενο εμφανίηεται 
δίπλα ςτο όνομά ςου ςτθν απάντθςθ(ε). 

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 
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Εικόνα 28. Yes/No/Maybe Gadget 
 

 

 Ribit Conference Call Gadget 
Ρροςφζρει τθ δυνατότθτα κλιςθσ ςυνδιάςκεψθσ με όςουσ και όποιουσ 
ςυμμετζχοντεσ επικυμείσ. 
 

 Video Chat Experience Gadget 
Σου επιτρζπει να ξεκινιςεισ ςυνομιλία μζςω βίντεο με κάποιον άλλον ςυμμετζχοντα 
ςε ζνα wave. 
 

 Accuweather.com Gadget 
Σου προςφζρει δελτίο πρόγνωςθσ καιροφ βαςιςμζνθ ςτθν θμερομθνία και τθν 
τοποκεςία που διαλζξεισ. 
 

 Picasa/Flickr Gadget 
Τοποκετείσ αυτό το gadget ςε ζνα wave και ζπειτα το ςυνδζεισ με ζνα άλμπουμ 
ςτισ ιςτοςελίδεσ διαμοιραςμοφ φωτογραφιϊν Picasa ι Flickr. Εμφανίηονται ςτο 
wave μικρογραφίεσ ςτισ οποίεσ μπορείσ να πατιςεισ επάνω προκειμζνου να 
ανοίξεισ μεγαλφτερθ προβολι των φωτογραφιϊν. 
 

 Mind Map Gadget 
Συνεργατικι χαρτογράφθςθ εννοιϊν μεταξφ ςυμμετεχόντων ενόσ wave. 
 
Διακζςιμα υπάρχουν και πολλά άλλα gadgets, τα οποία μπορείσ να αναηθτιςεισ ςτο 
διαδίκτυο. 
 

Robots (Bots) 
Ζνα Bot μοιάηει ςαν οποιοςδιποτε ςυμμετζχοντασ ςτο Wave. Ζχει ζνα Wave ID και 
μπορείσ να το προςκζςεισ ςτθ λίςτα των επαφϊν ςου όπωσ ακριβϊσ κα ζκανεσ με 
ζναν χριςτθ του Wave. Θ μοναδικι διαφορά ανάμεςα ςτο bot και ςε ζνα άνκρωπο 
χριςτθ του Wave είναι ότι το bot είναι προγραμματιςμζνο να εκτελζςει αυτόματα 
κάποιεσ λειτουργίεσ μζςα ςε ζνα wave. Είναι ςτθν ουςία ζνασ αυτοματοποιθμζνοσ 
ςυμμετζχοντασ του wave, ο οποίοσ ελζγχει τα περιεχόμενα των waves ςτα οποία 
ζχει προςκζτει, και ενθμερϊνει ι προςκζτει ςε αυτά ανάλογα με το τι είναι 
προγραμματιςμζνο να κάνει. 

(α) 
(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 
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Ρροςκικθ ι αφαίρεςθ bot 
Για να χρθςιμοποιιςεισ ζνα bot, πρόςκεςε το Wave ID του ςτθ λίςτα Επαφϊν ςου, 
όπωσ κα ζκανεσ για οποιαδιποτε άλλθ επαφι. Δθμιοφργθςε ζνα νζο wave και 
πρόςκεςε ςε αυτό το bot ωσ ςυμμετζχοντα. 
Μζχρι ςτιγμισ, τα bots είναι οι μόνοι ςυμμετζχοντεσ που μπορείσ να αφαιρζςεισ 
από ζνα wave. Ρατάσ ςτο εικονίδιο του bot ςτο πάνω μζροσ ενόσ wave και ςτο 
παράκυρο που εμφανίηεται πατάσ το κουμπί “Remove”. 
Ραρακάτω ακολουκοφν κάποια ενδεικτικά bots. 
 
Λίςτα ενδεικτικϊν bots 
 

 Wikify (wikifier@appspot.com) 
Ρροςκζτει ςυνδζςμουσ και οριςμοφσ από τθ Wikipedia ςτο wave ςου για ζνα 
δοςμζνο κζμα. 
 

 CleanTXT (cleantxt@appspot.com) 
Λειτουργεί ςαν ζνασ αυτοματοποιθμζνοσ επιςτάτθσ για ζνα wave, ιδιαίτερα 
χριςιμο ςε ενεργά waves με πολλοφσ ςυμμετζχοντεσ, όπωσ τα δθμόςια waves. Πταν 
το CleanTXT ςυμμετζχει ςε ζνα wave, αυτόματα διαγράφει τα κενά blips, μειϊνει τισ 
επαναλαμβανόμενεσ κενζσ γραμμζσ ςε ζνα blip, διορκϊνει αυτόματα κοινά 
τυπογραφικά λάκθ και προςκζτει κενά που λείπουν μετά από κόμματα και τελείεσ. 
 

 PDF Wave Exporter (pdf-wave@appspot.com) 
Πταν προςτεκεί ςε ζνα wave κα εξάγει τα περιεχόμενα ςε μορφι κειμζνου, του 
αρχικοφ (root) blip του wave ςε ζνα PDF αρχείο και προςκζτει ζνα ςφνδεςμο για 
αυτό το PDF ςε ζνα blip απάντθςθσ. 
 

 Emoticony (emoticonbot@appspot.com) 
Μετατρζπει τισ γελαςτζσ φάτςεσ (smiley faces) γραμμζνεσ με ςφμβολα ςε γελαςτζσ 
φάτςεσ με εικόνεσ (εικόνα 29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 29. Emoticony bot 
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7.2 Ενότθτα Β: Ερωτθματολόγιο-ουμπρίκεσ Αξιολόγθςθσ-Φφλλα 
Δραςτθριοτιτων 

 

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Ρροςωπικά ςτοιχεία 
 
Φφλο:                   Θλικία:  …….. 
 

Αγόρι Κορίτςι 

 

Ενότθτα 1. Χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 
Διάβαςε με προςοχι τισ παρακάτω ερωτιςεισ και βάλε ςε κφκλο τον αρικμό που 
δείχνει καλφτερα τθ δικι ςου άποψθ. 
 
1 = Διαφωνϊ απολφτωσ  2 = Διαφωνϊ  3 = Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ 
4 = Συμφωνϊ   5 = Συμφωνϊ απολφτωσ 

 
1. Μου αρζςει να χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό 

υπολογιςτι.      
2. Με κουράηει θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

     
3. Κάποιοσ που γνωρίηει πϊσ να χρθςιμοποιεί ζναν 

θλεκτρονικό υπολογιςτι μπορεί να βρει μια καλι 
δουλειά. 

     

4. Πταν χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό υπολογιςτι, είμαι 
ςυγκεντρωμζνοσ ςε αυτό που κάνω.      

5. Ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ μου προςφζρει τθ 
δυνατότθτα να μάκω πολλά καινοφρια πράγματα.      

6. Ριςτεφω πωσ τα ςχολικά μακιματα μποροφν να 
γίνουν πιο ενδιαφζροντα, αν οι κακθγθτζσ  
χρθςιμοποιιςουν θλεκτρονικό υπολογιςτι ςτθ 
διδαςκαλία τουσ. 

     

7. Είναι πολφ ςθμαντικό να γνωρίηει κάποιοσ πϊσ να 
χρθςιμοποιεί θλεκτρονικό υπολογιςτι.      

8. Νιϊκω πολφ άνετα, όταν χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό 
υπολογιςτι.      

9. Θ ςκζψθ ότι χρθςιμοποιϊ θλεκτρονικό υπολογιςτι 
μου προκαλεί άςχθμα ςυναιςκιματα.      

10. Νομίηω ότι χρειάηεται πολφσ χρόνοσ, για να 
ολοκλθρϊςει κάποιοσ μια εργαςία με τθ χριςθ 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

     

11. Θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι μπορεί να 
προκαλζςει ςε κάποιον απογοιτευςθ.      

12. Πταν πρόκειται να πραγματοποιιςω μια εργαςία, 
κα χρθςιμοποιιςω θλεκτρονικό υπολογιςτι όςο το 
δυνατόν λιγότερο. 

     

13. Θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι είναι δφςκολθ. 
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Ενότθτα 2. Χριςθ του διαδικτφου (internet) 
Διάβαςε με προςοχι τισ παρακάτω ερωτιςεισ και βάλε   ςτον κφκλο που δείχνει 
καλφτερα τθ δικι ςου άποψθ. 
 

1) Ρόςο ςυχνά χρθςιμοποιείσ το internet; 
 
Κάκε μζρα Ρεριςςότερο  

από μια φορά  
τθ βδομάδα 

Μια φορά τθ 
βδομάδα 

Μια φορά το 
μινα 

Λιγότερο από  
μια φορά το  
μινα 

 
2) Αν το χρθςιμοποιείσ κάκε μζρα πόςεσ ϊρεσ το χρθςιμοποιείσ; 

 
Λιγότερο από 
1 ϊρα 

1-2 ϊρεσ 2-3 ϊρεσ 3-4 ϊρεσ περιςςότερεσ 
από 4 ϊρεσ 

 
3) Τι ςου αρζςει να κάνεισ πιο πολφ ςτο internet; 

 
Δωμάτια ςυηθτιςεων 
(Chat rooms) 

Σελίδεσ κοινωνικισ 
δικτφωςθσ (Facebook,   
Myspace) 

Ανταλλαγι άμεςων 
μθνυμάτων 
(MSN, Yahoo) 

Αναηιτθςθ 
πλθροφοριϊν 

Blogs Ραιχνίδια Διαμοιραςμόσ  
αρχείων  
(πχ. Limewire) 

Νζα /  
Επικαιρότθτα 

 
4) Ρόςο ςυχνά χρθςιμοποιείσ… 

 
α) Δωμάτια ςυηθτιςεων (chat rooms) 
 

Κάκε μζρα Ρεριςςότερο  
από μια φορά  
τθ βδομάδα 

Μια φορά τθ 
βδομάδα 

Μια φορά το 
μινα 

Λιγότερο από  
μια φορά το  
μινα 

 
β) Ανταλλαγι άμεςων μθνυμάτων (instant messaging) 

 
Κάκε μζρα Ρεριςςότερο  

από μια φορά  
τθ βδομάδα 

Μια φορά τθ 
βδομάδα 

Μια φορά το 
μινα 

Λιγότερο από  
μια φορά το  
μινα 

 
γ) Σελίδεσ Κοινωνικισ δικτφωςθσ 

 
Κάκε μζρα Ρεριςςότερο 

από μια φορά 
τθ βδομάδα 

Μια φορά τθ 
βδομάδα 

Μια φορά το 
μινα 

Λιγότερο από  
μια φορά το  
μινα 

 
δ) Blogs 

 
Κάκε μζρα Ρεριςςότερο  

από μια φορά  
τθ βδομάδα 

Μια φορά τθ 
βδομάδα 

Μια φορά το 
μινα 

Λιγότερο από 
μια φορά το  
μινα 
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ε) Ραιχνίδια 
 
Κάκε μζρα Ρεριςςότερο  

από μια φορά  
τθ βδομάδα 

Μια φορά τθ 
βδομάδα 

Μια φορά το 
μινα 

Λιγότερο από  
μια φορά το 
μινα 

 
ςτ) Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 

 
Κάκε μζρα Ρεριςςότερο  

από μια φορά  
τθ βδομάδα 

Μια φορά τθ 
βδομάδα 

Μια φορά το 
μινα 

Λιγότερο από 
μια φορά το  
μινα 

 
η) Διαμοιραςμό αρχείων 

 
Κάκε μζρα Ρεριςςότερο  

από μια φορά  
τθ βδομάδα 

Μια φορά τθ 
βδομάδα 

Μια φορά το 
μινα 

Λιγότερο από  
μια φορά το  
μινα 

 
θ) Νζα / Επικαιρότθτα 

 
Κάκε μζρα Ρεριςςότερο  

από μια φορά  
τθ βδομάδα 

Μια φορά τθ 
βδομάδα 

Μια φορά το 
μινα 

Λιγότερο από  
μια φορά το  
μινα 

 
5) Ρου χρθςιμοποιείσ internet πιο ςυχνά; 

 
Σπίτι Σχολείο Internet  

cafe 
Κινθτό Σε φίλουσ Άλλο (Διευκρίνιςε) 

 
……………………….. 

 
6) Ζχεισ κάνει μακιματα για τθ χριςθ του internet; 

 
Ναι Πχι  

 
7) Ζχεισ κάνει μακιματα για τθν αςφάλεια ςτο internet; 

 
Ναι Πχι  

 
8)  Αν ναι, ςου φάνθκαν χριςιμα; 

 
Ναι Πχι  
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Ενότθτα 3. Χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςτο ςχολείο 
Διάβαςε με προςοχι τισ παρακάτω ερωτιςεισ και βάλε  ςτον κφκλο που δείχνει 
καλφτερα τθ δικι ςου άποψθ. 
 
 

1. Διδάςκεςαι μακιματα ςχετικά με τουσ υπολογιςτζσ/πλθροφορικι, ςτο 
ςχολείο; 

 
Κακόλου Λίγο Λκανοποιθτικά 

 
 

2. Αν απάντθςεσ Λίγο ι Ικανοποιθτικά ςτθν ερϊτθςθ 1, τι αφοροφν τα 
μακιματα αυτά; 

 
Ρρογραμματιςμό Επεξεργαςία 

κειμζνου 
Χειριςμό 
 εικόνων 

Internet Άλλο  
 

 
 

3. Οι υπολογιςτζσ χρθςιμοποιοφνται και ςτθ διδαςκαλία άλλων μακθμάτων; 
 
Κακόλου Λίγο Λκανοποιθτικά 

 
 

4. Το ςχολείο ςου ζχει… 
 
Ειδικι αίκουςα 
υπολογιςτϊν 

Υπολογιςτζσ 
ςτισ τάξεισ 

Υπολογιςτζσ  
δίπλα ςτισ  
τάξεισ 

Υπολογιςτζσ   
ςε άλλουσ 
χϊρουσ 

Υπολογιςτζσ 
ςυνδεδεμζνουσ  
ςτο internet 

 
 

5. Ρόςοι υπολογιςτζσ υπάρχουν ςτο ςχολείο για χριςθ από τουσ μακθτζσ; 
…… 

 
 

6. Ρόςοι μακθτζσ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφν ζναν υπολογιςτι ςυγχρόνωσ;……. 
 
 

7. Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ υπολογιςτι όποτε επικυμείσ; 
 

Ναι Πχι  

 
 
 
 

Ευχαριςτϊ πολφ για το χρόνο ςου! 
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ΦΥΛΛΟ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ 1 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 
 

Βιμα 1 
 
Συνδζςου με το google wave λογαριαςμό ςου. 
 
 

Βιμα 2 
 
Άνοιξε το wave με τίτλο “Δίκτυο υπολογιςτϊν” που κα βρεισ ςτα ειςερχόμενα 
μθνφματα και μελζτθςε τον εννοιολογικό χάρτθ που κα δεισ. 
 
 

Βιμα 3 
 
Ρροςπάκθςε να απαντιςεισ ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ, γράφοντασ τισ ζννοιεσ που 
ζρχονται ςτο μυαλό ςου μζςα ςτο wave (μπορεί να είναι μια λζξθ, μια περιγραφι ι 
οτιδιποτε κεωρείσ ςχετικό): 
 Από τι αποτελείται ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν; 

 Με ποιο τρόπο λειτουργεί; 
 Τι χρειάηεται για να λειτουργιςει; 
 Γνωρίηεισ κάποια είδθ δικτφων υπολογιςτϊν; 
 Τι μποροφμε να κάνουμε χρθςιμοποιϊντασ ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν; 

 Ροιεσ εφαρμογζσ γνωρίηεισ που ζχουν αναπτυχκεί λόγω τθσ φπαρξθσ δικτφων 
υπολογιςτι; 

 

 
Βιμα 4 
 
Αναηιτθςε ςτο διαδίκτυο ζννοιεσ, ςυνδζςμουσ και οτιδιποτε άλλο κα μποροφςε να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν περιγραφι του δικτφου υπολογιςτϊν και γράψτε το ςτο 
wave. 
 
 

Βιμα 5 
 

 
Ασ δοφμε τϊρα όλοι μαηί τι ζχει γραφτεί ςτα προθγοφμενα 
βιματα. Συηθτϊντασ μια μια ζννοια, κα κρατιςουμε αυτζσ 
που κρίνουμε ςωςτζσ και κα δθμιουργιςουμε μια ενιαία 
λίςτα. 
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ΦΥΛΛΟ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ 2 
«ΔΙΚΤΥΟ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 

 
Ρροςπάκθςε με βάςθ αυτά που ζχεισ ακοφςει ςτθ ςυηιτθςθ που προθγικθκε να 
απαντιςεισ ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 
 

Ερϊτθςθ 1 
Από τι αποτελείται ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερϊτθςθ 2 
Ροιοσ είναι ο ςκοπόσ φπαρξθσ ενόσ δικτφου υπολογιςτϊν; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερϊτθςθ 3 
Με ποιο τρόπο λειτουργεί ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ερϊτθςθ 4 
Τι χρειάηεται για να λειτουργιςει ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερϊτθςθ 5 
Ροια είδθ δικτφων υπολογιςτϊν γνωρίηεισ; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερϊτθςθ 6 
Τι μποροφμε να κάνουμε χρθςιμοποιϊντασ ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερϊτθςθ 7 
Ροιεσ εφαρμογζσ γνωρίηεισ που ζχουν αναπτυχκεί λόγω των δικτφων υπολογιςτϊν; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΦΥΛΛΟ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ρεριγραφι εργαςίασ 
 

1. Στα ειςερχόμενα μθνφματά ςου ςτο google wave κα βρεισ ζνα νζο wave ςτο 
οποίο ςυμμετζχουν μόνο τα μζλθ τθσ ομάδασ ςου και ο εκπαιδευτικόσ. 

2. Στο wave αυτό κα πρζπει να ςυνεργαςτείσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ 
ςου προκειμζνου να φτιάξετε το νοθτικό χάρτθ που περιγράφει τθν ζννοια 
του «Διαδικτφου». 

 
 
Συμβουλές: 
 Σκζψου ποιεσ ζννοιεσ πιςτεφεισ ότι πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και μοιράςου 

τεσ με τθν υπόλοιπθ ομάδα. 
 Σχολίαςε εποικοδομθτικά τισ προτάςεισ των υπόλοιπων μελϊν τθσ ομάδασ. 
 Σκζψου τα ςχόλια που κάνουν τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ ςτισ προτάςεισ ςου. 

 Συηιτθςε τουσ προβλθματιςμοφσ ςου με τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ. 
 Βοικθςε τθν ομάδα ςου να καταλιξει ςε μια ενιαία λίςτα εννοιϊν που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθ ςυμπλιρωςθ  του νοθτικοφ χάρτθ. 

 Βοικθςε τθν ομάδα ςου να ςυμπλθρϊςει το νοθτικό χάρτθ. 
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ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΓΡΓΑΙΑ 

Μέτρια (1 βαθμός) Καλή (3 βαθμοί) Άριστη (5 βαθμοί) Βαθμολογία 

Δε μμο ανέζεη κα ζοκενγάδμμαη γηα ηεκ 

πναγμαημπμίεζε ενγαζηώκ. Μόκμξ/ε μμο 

δμοιεύς θαιύηενα. 

Μμο ανέζεη ανθεηά κα ζοκενγάδμμαη γηα 

ηεκ πναγμαημπμίεζε ενγαζηώκ, αιιά 

θάπμηεξ θμνέξ δεμημονγμύκηαη  
πνμβιεμαηα. 

Απμιαμβάκς κα ζοκενγάδμμαη γηα ηεκ 

πναγμαημπμίεζε ενγαζηώκ. Γίκαη ςναία κα 

δμοιεύεηξ με άιιμοξ. 

 

Όηακ δμοιεύς μέζα ζε μηα μμάδα δεκ 

είμαη ηόζμ απμηειεζμαηηθόξ. 
Όηακ δμοιεύς μέζα ζε μηα μμάδα θάπμηεξ 

θμνέξ είμαη πημ απμηειεζμαηηθόξ,  
άιιεξ ιηγόηενμ. 

Όηακ δμοιεύς μέζα ζε μηα μμάδα είμαη 

πάκηα πημ απμηειεζμαηηθόξ. 

 

Όηακ ζοκενγάδμμαη γηα μηα ενγαζία έπς 

παμειή αοημπεπμίζεζε. Νηώζς όηη δε ζα 

θαηαθένς κα ακηαπελέιζς ζηηξ 

οπμπνεώζεηξ μμο. 

Όηακ ζοκενγάδμμαη γηα μηα ενγαζία 

οπάνπμοκ θμνέξ πμο κηώζς όηη μπμνεί κα 

μεκ θαηαθένς κα ακηαπελέιζς ζηηξ 

οπμπνεώζεηξ μμο.  

Όηακ ζοκενγάδμμαη γηα μηα ενγαζία έπς 

μεγάιε αοημπεπμίζεζε. Γίμαη ζίγμονμξ/ε 

όηη ζα θαηαθένς κα ακηαπελέιζς  
ζηηξ οπμπνεώζεηξ μμο. 

 

Μμο είκαη δύζθμιμ κα επηθμηκςκήζς 

απμηειεζμαηηθά με ηα οπόιμηπα μέιε  
ηεξ μμάδαξ. 

Μενηθέξ θμνέξ επηθμηκςκώ 

απμηειεζμαηηθά με ηα οπόιμηπα μέιε  
ηεξ μμάδαξ, αιιά θαμία θμνά με 

πανελεγμύκ. 

Γπηθμηκςκώ απμηειεζμαηηθά με ηα 

οπόιμηπα μέιε ηεξ μμάδαξ. 

Καηαιαβαίκμοκ πάκηα αοηά πμο  
ημοξ ιές. 

 

Σπάκηα μμηνάδμμαη ηδέεξ με ηα οπόιμηπα 

μέιε ηεξ μμάδαξ. 
Μενηθέξ θμνέξ μμηνάδμμαη ηδέεξ με ηα 

οπόιμηπα μέιε ηεξ μμάδαξ, άιιεξ  
θμνέξ θναηάς ηηξ ηδέεξ μμο γηα ημκ 
εαοηό μμο. 

Μμηνάδμμαη όιεξ ηηξ ηδέεξ μμο με ηα 

οπόιμηπα μέιε ηεξ μμάδαξ. 

 

Σοπκά δεκ αθμύς ηη ιέκε ηα οπόιμηπα 

μέιε ηεξ μμάδαξ μμο. 
Δεκ αθμύς πάκηα ηη ιέκε ηα οπόιμηπα 

μέιε ηεξ μμάδαξ μμο. 
Αθμύς ηη έπμοκ κα πμοκ ηα οπόιμηπα 

μέιε ηεξ μμάδαξ θαη πενημέκς ηε  
ζεηνά μμο γηα κα μηιήζς. 
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ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΓΡΓΑΙΑ 

Μέτρια (1 βαθμός) Καλή (3 βαθμοί) Άριστη (5 βαθμοί) Βαθμολογία 

Σπάκηα δίκς απακηήζεηξ θαη όηακ ημ 

θάκς δεκ ελεγώ. Δε με θαηαιαβαίκμοκ. 
Μενηθέξ θμνέξ δίκς απακηήζεηξ, πςνίξ 

κα ελεγώ ζημοξ άιιμοξ πςξ έθηαζα ζηεκ 

απάκηεζε. 

 

Βμεζάς ηεκ μμάδα μμο δίκμκηαξ 

ελεγήζεηξ (δε ιές απιά ηηξ απακηήζεηξ) 

 

Σοπκά θάζμμαη θαη αθήκς ημοξ άιιμοξ κα 

θάκμοκ όιε ηε δμοιεηά. 
Σοκήζςξ θάκς ηηξ ενγαζίεξ πμο μμο 

έπμοκ ακαηεζεί. Μενηθέξ θμνέξ θάζμμαη 

θαη αθήκς ημοξ άιιμοξ κα δμοιεύμοκ 

πςνίξ κα πνμζέπς ηη θάκμοκ. 

Κάκς πάκηα ηηξ ενγαζίεξ πμο μμο έπμοκ 

ακαηεζεί. Δεκ θάζμμαη κα πενημέκς ημοξ 

άιιμοξ κα θάκμοκ όιε ηε δμοιεηά 

 

Σοπκά δμοιεύς μόκμξ μμο θαη δε 

ζοκενγάδμμαη με ηα οπόιμηπα μέιε  
ηεξ μμάδαξ. 

Μενηθέξ θμνέξ θάκς ηηξ δμοιεηέξ 

μόκμξ/ε μμο, γηαηί αιιηώξ δε ζα  
γίκμοκ. 

Αθήκς ημοξ άιιμοξ κα θάκμοκ ημ μενίδημ 

ηεξ δμοιεηάξ ημοξ. Δεκ θάκς όιε ηε 

δμοιεηά μόκμξ μμο. 

 

Σοπκά αθαηνμύμαη, πενηπιακηέμαη θαη 

μηιάς ζημοξ οπόιμηπμοξ γηα ζέμαηα 

άζπεηα με ηεκ ενγαζία. 

Τεκ πενηζζόηενε ώνα είμαη πανόκ/μοζα 

ζηεκ μμάδα μμο, αιιά θάπμηεξ θμνέξ 

πενηπιακηέμαη θαη μηιάς με θίιμοξ  
από άιιεξ μμάδαξ. 

Γίμαη πανόκ/μοζα ζηεκ μμάδα μμο, δεκ 

πενηπιακηέμαη πνμθεημέκμο κα ζοδεηήζς 

ζέμαηα άζπεηα με ηεκ ενγαζία. 

 

Πμηέ δεκ εκζαννύκς ή επαηκώ ηα 

οπόιμηπα μέιε ηεξ μμάδαξ. 
Σπάκηα εκζαννύκς ή επαηκώ ηα  
οπόιμηπα μέιε ηεξ μμάδαξ. 

Γκζαννύκς θαη επαηκώ ηα οπόιμηπα  
μέιε ηεξ μμάδαξ ηαθηηθά. 

 

Όηακ πνμθύπημοκ πνμβιήμαηα, 

αδηαθμνώ. Θα ηα ιύζμοκ μη άιιμη. 
Μενηθέξ θμνέξ όηακ πνμθύπημοκ 

πνμβιήμαηα, ακηί κα βμεζάς κα  
ιοζμύκ, πεηνμηενεύς ηεκ θαηάζηαζε. 

Όηακ πνμθύπημοκ πνμβιήμαηα, βμεζάς 

κα ιοζμύκ. 

 

Ρροςαρμογι από: http://edweb.sdsu.edu/triton/tidepoolunit/rubrics/collrubric.html, 
http://www2.uwstout.edu/content/profdev/rubrics/secondaryteamworkrubric.html και http://shs.westport.k12.ct.us/jdamico/Rubrics/Coop.htm 
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Ρροςαρμογι από: graphicnovelstudy.wikispaces.com/file/.../Mind+Map+Rubric1.doc και 
http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=ShowRubric&rubric_id=1095617& 

 

ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΟΗΣΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ – Ομάδα ………  

Κριτήρια Μέτριος 1 βαθμός Καλός 3 βαθμοί Άριστος 5 βαθμοί Βαθμολογία 

Γμθάκηζε - Δμμή 

Ο ΝΧ δεκ είκαη ανθεηά 

μνγακςμέκμξ θαη πενηπμηεμέκμξ 

ώζηε κα μπμνεί κα θαηακμεζεί. 

Ο ΝΧ είκαη ανθεηά μνγακςμέκμξ 

θαη πενηπμηεμέκμξ, αιιά θάπμηεξ 

πιενμθμνίεξ είκαη δύζθμια 

θαηακμεηέξ. 

Ο ΝΧ είκαη θαιά μνγακςμέκμξ 

θαη πενηπμηεμέκμξ θαη όιεξ μη 

πιενμθμνηεξ γίκμκηαη εύθμια 

θαηακμεηέξ. 

 

Πενηεπόμεκμ 
Ο ΝΧ δεκ πανμοζηάδεη 

βαζηθά/ζεμακηηθά ζεμεία ηεξ 

έκκμηαξ ημο δηαδηθηύμο. 

Ο ΝΧ πανμοζηάδεη μενηθά 

βαζηθά/ζεμακηηθά ζεμεία ηεξ 

έκκμηαξ ημο δηαδηθηύμο. 

Ο ΝΧ πανμοζηάδεη όια ηα 

βαζηθά/ζεμακηηθά ζεμεία ηεξ 

έκκμηαξ ημο δηαδηθηύμο. 

 

Χνήζε εηθόκςκ θαη 

ζομβόιςκ 

Ο ΝΧ πενηιαμβάκεη ιίγεξ εηθόκεξ. 

 

Μενηθέξ θαηεγμνίεξ έπμοκ 

εκηζποζεί με απιά ζύμβμια ή 

εηθόκεξ. 

Οη πενηζζόηενεξ θαηεγμνίεξ  

έπμοκ εκηζποζεί με απιά 

ζύμβμια ή εηθόκεξ. 

 

Χνώμαηα 

Δεκ έπμοκ πνεζημμπμηεζεί 

πνώμαηα ζημκ ΝΧ. 

Έπμοκ πνεζημμπμηεζεί θάπμηα 

πνώμαηα ζημ πάνηε, αιιά δεκ 

έπμοκ πνεζημμπμηεζεί γηα κα 

θαηεγμνημπμηήζμοκ όιμ ημ  

Χάνηε. 

Έπμοκ πνεζημμπμηεζέη πνώμαηα 

γηα κα δείλμοκ όιεξ ηηξ 

ζοκδέζεηξ θαη/ε κα 

θαηεγμνημπμηήζμοκ ζέμαηα  

ζε όιμκ ημ πάνηε. 

 

Καηακόεζε 

Ο ΝΧ δείπκεη μηθνή θαηακόεζε 

ημο ζέμαημξ θαζώξ 

ζομπενηιαμβάκμκηαη 2 ή ιηγόηενα 

ζημηπεία ζε θάζε θαηεγμνία. 

Ο ΝΧ δείπκεη μενηθή θαηακόεζε 

ημο ζέμαημξ θαζώξ 

ζομπενηιαμβάκμκηαη ημοιάπηζημκ 

2 ζημηπεία ζε θάζε θαηεγμνία. 

Ο ΝΧ δείπκεη ζε βάζμξ 

θαηακόεζε ημο ζέμαημξ θαζώξ 

ζομπενηιαμβάκμκηαη 

ημοιάπηζημκ 3 ζημηπεία ζε  

θάζε θαηεγμνία  
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ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΓΡΓΑΙΑ 

Όκμμα μαζεηή:.................................................................................... 

Ρροςαρμογι: http://projects.edtech.sandi.net/morse/oceanhealth/rubrics/collrubric.html 

Μέτρια (1 βαθμός) Καλή (3 βαθμοί) Άριστη (5 βαθμοί) Βαθμολογία 

Δε ζογθεκηνώκεη πιενμθμνίεξ πμο 

ζπεηίδμκηαη με ημ ζέμα ηεξ ενγαζίαξ. 
Σογθεκηνώκεη μενηθέξ πιενμθμνίεξ θαη μη 

πενηζζόηενεξ ζπεηίδμκηαη με ημ ζέμα  
ηεξ ενγαζίαξ. 

Σογθεκηνώκεη πμιιέξ πιενμθμνίεξ θαη 

όιεξ ζπεηίδμκηαη με ημ ζέμα ηεξ 

ενγαζίαξ. 

 

Δε μμηνάδεηαη πιενμθμνίεξ με ηα 

οπόιμηπα μέιε ηεξ μμάδαξ. 
Μμηνάδεηαη μενηθέξ πιενμθμνίεξ θαη μη 

πενηζζόηενεξ ζπεηίδμκηαη με ημ ζέμα  
ηεξ ενγαζίαξ. 

Μμηνάδεηαη πμιιέξ πιενμθμνίεξ θαη όιεξ 

ζπεηίδμκηαη με ημ ζέμα ηεξ ενγαζίαξ. 

 

Δεκ εθηειεί ηα θαζήθμκηα πμο ημο/ηεξ 

ακαηίζεκηαη ζηα πιαίζηα ηεξ μμάδαξ. 
Γθηειεί μενηθά από ηα θαζήθμκηα πμο 

ημο/ηεξ ακαηίζεκηαη ζηα πιαίζηα ηεξ 

μμάδαξ.  

 Γθηειεί όια ηα θαζήθμκηα πμο ημο/ηεξ 

ακαηίζεκηαη ζηα πιαίζηα ηεξ μμάδαξ. 

 

Πάκηα ζηενίδεηαη ζημοξ άιιμοξ κα 

θάκμοκ ηε δμοιεηά. 
Μενηθέξ θμνέξ θάκεη ηε δμοιεηά πμο έπεη 

ακαιάβεη – θάπμηεξ θμνέξ πνεηάδεηαη 

οπεκζύμηζε. 

Πάκηα θάκεη ηε δμοιεηά πμο έπεη 

ακαιάβεη πςνίξ κα πνεηάδεηαη 

οπεκζύμηζε. 

 

Μηιάεη ζοκεπώξ – πμηέ δεκ αθήκεη  
άιιμκ κα μηιήζεη. 

Αθμύεη, αιιά ζοπκά μηιάεη πμιύ. Αθμύεη θαη μηιάεη όζμ θαη όπμηε 

πνεηάδεηαη. 

 

Σοκήζςξ δηαπιεθηίδεηαη με ηα  
οπόιμηπα μέιε ηεξ μμάδαξ. 

Μενηθέξ θμνέξ δηαπιεθηίδεηαη με ηα 

οπόιμηπα μέιε ηεξ μμάδαξ. 
Πμηέ δε δηαπιεθηίδεηαη με ηα  
οπόιμηπα μέιε ηεξ μμάδαξ. 

 

Σοκήζςξ ζέιεη ηα πνάγμαηα κα γίκμοκ με 

ημ δηθό ημο/ηεξ ηνόπμ. 
Μενηθέξ θμνέξ ιαμβάκεη οπόρηκ θαη ηηξ 

γκώμεξ ηςκ οπμιμίπςκ μειώκ ηεξ 

μμάδαξ. 

Πάκηα βμεζάεη ηεκ μμάδα κα θηάζεη ζε 

μηα δίθαηε απόθαζε. 
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8. ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

 

8.1 ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Αβοφρθσ Ν., Καραγιαννίδθσ Χ., Κόμθσ Β., (2008), υνεργατικι τεχνολογία: 

υςτιματα και Μοντζλα υνεργαςίασ για Εργαςία, Μάκθςθ, Κοινότθτεσ Πρακτικισ 

και Δθμιουργία Γνϊςθσ, (κεφ. 1: Συνεργαςία και Μάκθςθ: Κεωρθτικά μοντζλα και 

διδακτικζσ προςεγγίςεισ, Καραςςαβίδθσ Θ., Κόμθσ Β., κεφ.5: Ο όλοσ τθσ 

Τεχνολογίασ ςτθν Αναδιοργάνωςθ και Ενίςχυςθ τθσ Συνεργαςίασ, Γιαννοφτςου Ν., 

Τροφκθ Ε., κεφ. 6: Συςτιματα και Εργαλεία Υποςτιριξθσ Συνεργαςίασ, Κόμθσ Β., 

Αβοφρθσ Ν., Κατςάνοσ Χ., κεφ. 12: Ρλαίςιο για τθν Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και 

Αξιολόγθςθ Δραςτθριοτιτων Συνεργατικισ Μάκθςθσ, Νταραντοφμθσ Κ., κεφ. 19: 

Αςφγχρονθ Συνεργατικι Μάκθςθ με  Ιχο και Εικόνα: Αξιοποίθςθ των Ρολλαπλϊν 

Οπτικϊν ενόσ Γνωςτικοφ Αντικειμζνου, ετάλθσ Σ., Σιαςάκοσ Κ., κεφ. 21: Τεχνολογίεσ 

και Ρρότυπα για τθν Υλοποίθςθ Συνεργατικϊν Συςτθμάτων, Μποφρασ Χ., Τςιάτςοσ 

Κ.), Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ. 

 

Αλεβυηάκθ Ε. (2008), Ρουμπρίκεσ Αξιολόγθςθσ τθσ Επίδοςθσ Μακθτϊν ςε 

υνεργατικά Περιβάλλοντα, Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία, Ρανεπιςτιμιο 

Ρειραιά. 

 

Αλιβίηοσ Σ., Λιάπθ Β. (2007), Καινοτομίεσ ςτθ φγχρονθ Εκπαιδευτικι 

Πραγματικότθτα: Αξιολόγθςθ με Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων (rubrics) και 

Αυτοαξιολόγθςθ του μακθτι με Φφλλα Καταγραφισ τθσ Μάκθςθσ (learning logs) 

ςτθ Μιντιακι Εκπαίδευςθ/Αγωγι (media education), Ρρακτικά 4ου Ρανελλινιου 

Συνεδρίου ΕΕΕΡ-ΔΤΡΕ, Ρειραιάσ. 

 

Βαρςαμίδου Α, ζσ Γ. (2007), Αυκεντικι Αξιολόγθςθ βάςει φακζλου: Μια δυναμικι 

& ευζλικτθ αξιολογικι πρόταςθ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, 2ο Εκπαιδευτικό 

Συνζδριο Γλϊςςα, Σκζψθ και Ρράξθ ςτθν Εκπαίδευςθ, Λωάννινα. 

 

Βαςάλα Ρ., Φλογαίτθ Ε. (2002), Ο Καταιγιςμόσ Ιδεϊν ωσ Διδακτικι Σεχνικι για τθν 

Προςζγγιςθ των Περιβαλλοντικϊν Προβλθμάτων, Ρρακτικά 1ου Ρεριβαλλοντικοφ 

Συνεδρίου Μακεδονίασ, Κεςςαλονίκθ. 

 

Βογιατηάκθ Ε., Χριςτακοφδθσ Χ., Μαργαρίτθσ Μ., Αβοφρθσ Ν., (2004), Διδαςκαλία 

Αλγορίκμων ςε Περιβάλλον υνεργαςίασ με Τπολογιςτι, 4ο Συνζδριο ΕΤΡΕ, Ακινα. 
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Βοςνιάδου Σ. (2001), Πωσ μακαίνουν οι μακθτζσ, Διεκνι Ακαδθμία τθσ 

Εκπαιδευςθσ, Διεκνζσ Γραφείο Εκπαίδευςθσ UNESCO, Εκδόςεισ Gutenberg 

 

Βοςνιάδου Σ., Κόλλιασ Β., Μαμαλοφγκοσ Ν. (2002), Οδθγόσ χριςθσ του 

ςυνεργατικοφ λογιςμικοφ Synergeia II, Τελευταία ανάκτθςθ 30 Λανουαρίου 2011, 

http://bscl.fit.fraunhofer.de/en/usage.html. 

 

Γρθγοριάδου Μ., Γόγουλου Α., Γοφλθ Ε., Σαμαράκου Μ. (2004), Οι Δραςτθριότθτεσ 

ωσ δομικό ςτοιχείο Μάκθςθσ + υνεργαςίασ ςτο SCALE, Ρρακτικά 4ου Συνεδρίου με 

Διεκνι Συμμετοχι για τισ «Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ ςτθν 

Εκπαίδευςθ, Ακινα. 

 

Γοφλθ Ε., Γόγουλου Α. & Γρθγοριάδου Μ. (2006), Ο εννοιολογικόσ χάρτθσ ςτθν 

εκπαίδευτικι διαδικαςία του μακιματοσ τθσ Πλθροφορικισ: Μια πιλοτικι 

διερεφνθςθ. Κζματα ςτθν Εκπαίδευςθ, Ειδικό Αφιζρωμα: Σφγχρονθ ζρευνα ςτθ 

Διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ, Εκδόςεισ Ελλθνικά Γράμματα. 

 

Γοφλθ Ε., Γόγουλου Α., Ραπανικολάου Κ. & Γρθγοριάδου Μ. (2005), Αξιοποιϊντασ 

τον Εννοιολογικό Χάρτθ ωσ Εργαλείο Διδαςκαλίασ και Αξιολόγθςθσ ςτο μάκθμα τθσ 

Πλθροφορικισ Γυμναςίου, Ρρακτικά 3ου Συνεδρίου Διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ, 

Κόρινκοσ. 

 

Δελθδίνα Κ., Φτεργιϊτθ Ρ., (2008), Χριςθ Σεχνολογιϊν Web 2.0 για τθν Τποςτιριξθ 

υνεργατικισ Μάκθςθσ, Διπλωματικι Εργαςία, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο 

Κεςςαλονίκθσ. 

 

Ευφραιμίδθσ Ρ. (2009), Η Αξιολόγθςθ του Διδακτικοφ Ζργου από τον Κδιο τον 

Εκπαιδευτικό ωσ Παιδαγωγικι Πράξθ, Τελευταία ανάκτθςθ 30 Δεκεμβρίου 2010, 

http://www.taekpaideutika.gr/ekp_89-90/pdf/011.pdf. 

 

Κολιάδθσ Ε. (2007), Θεωρίεσ Μάκθςθσ και Εκπαιδευτικι Πράξθ, Γνωςτικζσ κεωρίεσ, 

Τόμοσ Γ’, Εκδόςεισ Λδιωτικι. 

 

Κόμθσ Β. (2008), Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι τθσ Πλθροφορικισ, Ακινα, Κλειδάρικμοσ. 

 

Κόμθσ Β. (2004), Ειςαγωγι ςτισ Εκπαιδευτικζσ Εφαρμογζσ των Σεχνολογιϊν τθσ 

Πλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν, Ακινα, Εκδόςεισ Νζων Τεχνολογιϊν. 
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Κορδάκθ Μ., Εκπαιδευτικι Σεχνολογία και Διδακτικι τθσ Πλθροφορικισ, Students 

are the future teachers and computers are the key, Τελευταία Ανάκτθςθ 8 

Λανουαρίου 2010, http://www.ceid.upatras.gr/faculty/kordaki/lessons.html. 

 

Λαηακίδου Γ. (2008), e-ΑΡ.ΜΑ.: Μια Μζκοδοσ για τθν Ανάπτυξθ Αυτό-ρυκμιςτικϊν 

Δεξιοτιτων ςτθν Επίλυςθ Μακθματικϊν Προβλθμάτων τθσ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ με Αξιοποίθςθ υςτθμάτων υνεργατικισ Μάκθςθσ, Διδακτορικι 

Διατριβι, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά. 

 

Μαργαρίτθσ Μ., Αβοφρθσ Ν., Κόμθσ Β., Μζκοδοι και Εργαλεία Αναπαράςταςθσ 

Δραςτθριοτιτων υνεργατικισ Μάκθςθσ, Τελευταία ανάκτθςθ 25 Μαϊου 2010, 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/filessyn/A515-524.pdf. 

 

Ματςαγγοφρασ Θ. (2000), Θεωρία και Πράξθ τθσ Διδαςκαλίασ, Η Κριτικι κζψθ ςτθ 

Διδακτικι Πράξθ (Τόμ. Β'), Ακινα, Gutenberg. 

 

Μπαλατηάρασ Μ. (2004), Περιβάλλοντα Μάκθςθσ και υνεργαςίασ, Λόνιο 

Ρανεπιςτιμιο. 

 

Ορφανόσ Σ, Δθμθτρακοποφλου Α. (2004), χεδιαςμόσ Φφλλων Δραςτθριοτιτων 

Μακθτϊν για Διερευνθτικά Σεχνολογικά Περιβάλλοντα ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ: Η 

περίπτωςθ ςχεδιαςμοφ Δραςτθριοτιτων Μοντελοποίθςθσ, Ρρακτικά 4ου Συνεδρίου 

ΕΤΡΕ, Ραν/μιο Ακθνϊν. 

 

Ρανουτςόπουλοσ Θ. (2010), Αξιοποίθςθ των Ψθφιακϊν Παιχνιδιϊν ςτο πλαίςιο του 

Αναλυτικοφ Προγράμματοσ πουδϊν των χολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
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