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Ρερίλθψθ 

 

Οι online 3D εικονικοί κόςμοι μποροφν να ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτισ ανάγκεσ τθσ 

Ρροςχολικισ, Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Οι ζρευνεσ που 

αναγνωρίηουν τθν παιδαγωγικι τουσ αξία αυξάνονται ςυνεχϊσ και οι ερευνθτζσ 

υποςτθρίηουν τθν ζνταξι τουσ ςτα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν, ϊςτε να ενιςχυκεί 

με τρόπο καινοτόμο θ κακθμερινι διδακτικι πρακτικι μζςα από τα διάφορα γνωςτικά 

αντικείμενα (ιςτορία, βιολογία, κ.λπ.). Οι μελζτεσ εςτιάηουν ςτθ διερεφνθςθ τρόπων ϊςτε 

τα περιβάλλοντα αυτά να γίνουν ζνα πετυχθμζνο εκπαιδευτικό εργαλείο.  

 

Εξάλλου, πολλζσ είναι οι ζρευνεσ που αναηθτοφν τρόπουσ αποτελεςματικισ online 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ (Computer-Supported Collaborative Learning - CSCL) και προσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι διερευνοφν παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν. Υπάρχουν ποικίλα ανοιχτά 

ερευνθτικά ερωτιματα που κακιςτοφν αναγκαία τθν περαιτζρω μελζτθ και ζρευνα. Θ 

παροφςα ζρευνα εςτιάηει ςτθ δθμιουργία ενόσ online και 3D περιβάλλοντοσ, 

ςυγκεκριμζνα, του CoSy_World, και ςτθ δθμιουργία κατάλλθλων παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν 

ςε αυτόν, ϊςτε να αποτελεί μια καλά δομθμζνθ εκπαιδευτικι εμπειρία ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ για το μάκθμα των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ.  

 

Συγκεκριμζνα, θ παροφςα διδακτορικι διατριβι μελετά τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ 

διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ ωσ ζναν παράγοντα που επθρεάηει τθν 

αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ διαδικαςίασ. Θ εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ μελετάται μζςα από τισ τρεισ διαςτάςεισ τθσ: α) τθ ςυμπεριφορικι 

εμπλοκι β) τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι και γ) τθ γνωςτικι εμπλοκι.  

 

Ρραγματοποιικθκαν δφο Ρειραματικζσ Διδακτικζσ Εφαρμογζσ ςε μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ 

Δθμοτικοφ Σχολείου (Ρρϊτθ Ρειραματικι Διδακτικι Εφαρμογι) και τθσ Στ’ τάξθσ (Δεφτερθ 

Ρειραματικι Διδακτικι Εφαρμογι) Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ Κθφιςιάσ. Θ διάρκεια τθσ κάκε 

Εφαρμογισ ιταν εννζα εβδομάδεσ και οι μακθτζσ εκπροςωποφμενοι από avatars 

ςυναντικθκαν διαδικτυακά ςτον 3D CoSy_World τζςςερισ φορζσ. Εφαρμόςτθκε διαδοχικι 

διερευνθτικι μικτι μζκοδοσ αξιολόγθςθσ, μζςω τθσ οποίασ αρχικά ζγινε ςυλλογι 

ποιοτικϊν δεδομζνων από τα οποία προςδιορίςτθκαν ποιοτικά και ποςοτικά κριτιρια 
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αλλά και δείκτεσ, ϊςτε να αποτιμθκοφν τα αποτελζςματα. Θ ςυλλογι δεδομζνων ζγινε 

μζςω ποικίλων πθγϊν όπωσ τα chat μθνφματα από τα log files του λογιςμικοφ, τισ 

βιντεοςκοπθμζνεσ εγγραφζσ των online ςυναντιςεων των avatars ςτον CoSy_World αλλά 

και από ερωτθματολόγια που δόκθκαν πριν και μετά τθν κάκε Διδακτικι Ραρζμβαςθ. Θ 

ποιοτικι ανάλυςθ ζγινε ςτθ βάςθ ποικίλων μεκόδων, ενϊ για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ 

χρθςιμοποιικθκαν μθ παραμετρικά κριτιρια.  

 

Από τθν Ρρϊτθ Διδακτικι Εφαρμογι καταδείχκθκε θ ςθμαντικότθτα και ςυμβολι του 

προτεινόμενου CSCL ςεναρίου αλλά και του 3D CoSy_World ςτθν ενίςχυςθ τθσ εμπλοκισ 

των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτο μάκθμα των Μακθματικϊν.  

 

Θ Δεφτερθ Ρειραματικι Εφαρμογι διεξιχκθ προκειμζνου από τθ μια να επιβεβαιωκεί θ 

αξιοπιςτία και θ αποτελεςματικότθτα του προτεινόμενου 3D CoSy_World και του CSCL 

μακρο-ςεναρίου ςχετικά με τθν ενίςχυςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ αλλά και από τθν άλλθ προκειμζνου να μελετθκεί βακφτερα θ 

διάςταςθ τθσ γνωςτικισ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ.  

 

Οι δφο Ρειραματικζσ Διδακτικζσ Εφαρμογζσ αλλά και θ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων τουσ 

οδιγθςαν ςε χριςιμα ςυμπεράςματα για τθν αξιοποίθςθ του 3D CoSy_World μζςα από 

κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ ςτθν κακθμερινι διδακτικι πρακτικι.  

 

Επίςθσ, οδιγθςε ςτθ διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων χριςιμων για τθν ερευνθτικι κοινότθτα 

που εςτιάηει ςτθ μελζτθ αντίςτοιχων περιοχϊν αφοφ: 

α) Ρροτείνει τθ δθμιουργία ςυγκεκριμζνων παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν ςε ζνα 3D εικονικό 

περιβάλλον μάκθςθσ, εςτιάηοντασ ςτθν ανάγκθ για καλό διδακτικό ςχεδιαςμό ςτα 3D 

περιβάλλοντα αξιοποιϊντασ καλά δομθμζνεσ δραςτθριότθτεσ. 

β) Ραρζχει μια καινοτόμα ερευνθτικι προςζγγιςθ θ οποία ςυνδυάηει τθν εφαρμογι ενόσ 

μακρο-ςεναρίου με ζνα 3D εικονικό κόςμο, ςυνδυάηοντασ ταυτόχρονα τα χαρακτθριςτικά 

των 3D εικονικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ με τα πλεονεκτιματα τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ αλλά και με βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Μακθματικισ Εκπαίδευςθσ. Με τον 

τρόπο αυτό, ςυμβάλλει ςτθν ανάγκθ για περεταίρω ζρευνα ςχετικά με το πϊσ μπορεί ζνα 

3D περιβάλλον μάκθςθσ να αξιοποιθκεί αποτελεςματικά ςε επίπεδο ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ. 



Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ ενόσ 3D Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ για τθ Διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

v 

 

γ) Επιχειρεί τθ δθμιουργία του online 3D CoSy_World και τθν αξιοποίθςι του ςτθ 

διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςυμβάλλοντασ ςτθν 

ανάγκθ για περαιτζρω μελζτθ και ζρευνα των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθ διδαςκαλία 

διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων. 

 

Επίςθσ, ςυςτινει καλζσ πρακτικζσ που αφοροφν ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό των 3D 

περιβαλλόντων και παρζχει εμπειρικά δεδομζνα που ςυνδζονται με τθν εμπλοκι των 

μακθτϊν ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ ςτο Μάκθμα των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ. Τζλοσ, διατυπϊνει μια ςειρά από προτάςεισ για περεταίρω ζρευνα.  
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Abstract 

 

On-line 3D worlds can make a significant contribution to K-12 education. More and more 

studies point to their pedagogic value and advocate their inclusion in the curriculum so as 

to support everyday educational practice in an innovative way. The studies focus on 

discovering ways of turning such environments into more efficient pedagogic tools. 

 

At the same time, there are many studies which seek ways of implementing effective online 

collaborative learning (Computer-Supported Collaborative Learning - CSCL) and they 

therefore investigate factors which influence this type of learning. There are many as yet 

unresolved research questions which necessitate further study and research. The present 

study focuses on the creation of an online 3D environment (CoSy_World) and the creation 

of suitable pedagogic conditions within this environment so that it can provide the basis for 

a well-structured collaborative learning experience for the subject of Mathematics in 

Primary Education. 

 

The current Doctoral thesis looks into student engagement in collaborative learning as a 

factor influencing its effectiveness. Student engagement in collaborative learning is 

explored through its three dimensions: a) behavioural engagement b) emotional 

engagement and c) cognitive engagement. 

 

There were two Experimental Interventions with students of the 5th Grade (first 

Intervention) and students of the 6th Grade (second Intervention) of a Primary School in 

Attica. Each intervention lasted 9 weeks and the students (represented by avatars) met 

online in the 3D CoSy_World four times in total. The research method used was a 

sequential exploratory mixed method through which we first collected qualitative data, out 

of which we then identified qualitative and quantitative criteria and indices in order to 

evaluate the results. For the data collection we made use of a range of sources such as chat 

messages from the software log files, videotaped recordings of the online meetings of the 

avatars in CoSy_World as well as the questionnaires distributed to students after each 

Intervention. The qualitative analysis was made on the basis of a range of methods and 

with regard to the statistical analysis we used non-parametric criteria. 
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From the first intervention, it was evident that both the recommended CSCL script and the 

3D CoSy_World played a significant role in enhancing student engagement in the process of 

collaborative learning in Mathematics.  

 

The second Intervention was carried out in order on the one hand to confirm the reliability 

and effectiveness of the 3D CoSy_World and the CSCL macro-script in enhancing student 

engagement in collaborative learning and on the other hand to look more deeply into the 

extent of the students’ engagement in the process of collaborative learning. 

 

The two Experimental Interventions and the comparison of their results have led to useful 

conclusions regarding the utilization of 3D CoSy_World in conjunction with appropriate 

pedagogies in the daily educational practice. 

 

They have also led to the formulation of useful conclusions for the research community 

focusing on related areas since the present study:  

 

a) Proposes the creation of specific pedagogic conditions within a 3D virtual learning 

environment focusing on the need for proper planning and the utilization of properly 

structured activities in 3D environments. 

b) Offers an innovative research approach which combines the application of a macro-

script together with a 3D virtual world, while at the same time combining the positive 

features of 3D virtual learning environments with the advantages of collaborative learning 

as well as the basic tenets of Mathematical Education. In this way, it highlights the need for 

further research in relation to how a 3D learning environment can be utilized effectively in 

the context of collaborative learning. 

c) Attempts the creation of the online 3D CoSy_World and its utilization in the teaching of 

Mathematics in Primary Education, suggesting the need for further study and research of 

3D virtual learning environments in the teaching of various subjects.  

 

In addition it makes recommendations about the educational design of 3D environments 

and presents empirical data related to the degree of student involvement in collaborative 

learning in the subject of Mathematics at Primary School level. Finally, it outlines a number 

of recommendations for further research. 
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1 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ειςαγωγι ςτο πρόβλθμα (ερευνθτικά κενά) 

 

Τα online 3D εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ ζχουν αποτελζςει εδϊ και μια δεκαετία 

αντικείμενο μελζτθσ πολλϊν ερευνϊν, προκειμζνου να αξιοποιθκοφν ςε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευςθσ (Barab, Thomas, Dodge, Carteaux, & Tuzan, 2005; Choi & Baek, 2011; 

Garzotto & Forfori, 2006; Merchant, 2010; Nelson, Ketelhut, Clarke, Bowman, & Dede, 

2005; Urban, Murty, & Twidale, 2007). Συγκεκριμζνα, οι μελζτεσ δείχνουν ότι τα 

περιβάλλοντα αυτά μποροφν να υποςτθρίξουν τθ διδαςκαλία διαφόρων γνωςτικϊν 

αντικειμζνων (γλϊςςα, ιςτορία, αςτρονομία, κοινωνιολογία κ.λπ.), προκειμζνου να 

επιτευχκεί θ απόκτθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ αλλά και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων (επιςτθμονικϊν, 

γνωςτικϊν, μεταγνωςτικϊν κ.λπ.), κινιτρων και ςτάςεων (Barab, Dodge, Tuzun, Job-Sluder, 

Jackson, Arici et al., 2007b; Brom, Preuss, & Klement, 2011; Chen, Yang, Shen, & Jeng, 

2007; Di Blas, Poggi, & Reeves, 2006b; Dieterle & Clark 2007; Garzotto & Forfori, 2006; 

Urban et al., 2007).  

 

Ωςτόςο, οι εμπειρικζσ ζρευνεσ που αφοροφν ςτθν αξιοποίθςθ των online και 3D 

περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι είναι πολφ λίγεσ ςε ςχζςθ με τισ 

ζρευνεσ που ζχουν γίνει ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των 2D τεχνολογιϊν (Dalgarno & Lee, 

2010). Επίςθσ, οι περιςςότερεσ από αυτζσ ςυηθτοφν τα αποτελζςματά τουσ ςε γενικι 

μορφι και, ωσ εκ τοφτου, το πϊσ τελικά αυτζσ οι τεχνολογίεσ μποροφν να υποςτθρίξουν τθ 

μάκθςθ παραμζνει μια διφοροφμενθ απάντθςθ (Dalgarno & Lee, 2010). 

 

Συνεπϊσ, τονίηεται θ ανάγκθ για περαιτζρω ζρευνα που αφορά ςε διάφορα πεδία όπωσ 

τθν ζνταξθ των online 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθν Κ-12 εκπαίδευςθ (Barab, Dodge, 

Thomas, Jackson, & Tuzun, 2007a; Barab et.al., 2007b; Chen et al., 2007; Chittaro & Ranon, 

2007; Di Blas, et al., 2006b). Αυτό ςθμαίνει τρόπουσ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Αναλυτικό 

Ρρόγραμμα των διάφορων βακμίδων εκπαίδευςθσ. Επίςθσ, ςθμαίνει διερεφνθςθ 

κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν ςτρατθγικϊν και μεκοδολογιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ 

διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςτα περιβάλλοντα αυτά (Coffman, & Klinger, 2007). 
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Ρολλζσ είναι οι ζρευνεσ που τονίηουν τθν ανάγκθ για διερεφνθςθ τθσ αξιοποίθςθσ των 3D 

περιβαλλόντων μάκθςθσ, ϊςτε να επιτευχκεί αποτελεςματικι ατομικι αλλά και 

ςυνεργατικι μάκθςθ (Chen, et al., 2007; Di Blas & Poggi, 2006a). Επανειλθμμζνα 

προτείνεται θ διερεφνθςθ τθσ δόμθςθσ αποτελεςματικϊν κοινοτιτων μάκθςθσ ςτα online 

3D περιβάλλοντα μάκθςθσ (Barab, et al, 2007a,b), αλλά και θ διερεφνθςθ ζγκυρων 

μεκόδων αξιολόγθςθσ των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ (Brenton, Hernandez, Bello, 

Strutton, Purkayastha, Firth et al., 2007 ; Di Blas & Poggi, 2006a ; Di Blas et al., 2006b; 

Dieterle & Clark, 2007; Nigel, 2007).  

 

Σχετικζσ ζρευνεσ επιςθμαίνουν επίςθσ τθν αναγκαιότθτα για περεταίρω μελζτθ που 

ςυνδζεται με τθ δόμθςθ και ζνταξθ κατάλλθλων δραςτθριοτιτων ςτα περιβάλλοντα αυτά, 

ϊςτε να γίνουν ζνα πετυχθμζνο εκπαιδευτικό εργαλείο (Di Blas, Paolini, & Poggi, 2003a, 

2005a,b,c; Lucey-Roper, 2006). 

 

Τζλοσ, θ αξιοποίθςθ των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθ διδαςκαλία ποικίλων γνωςτικϊν 

αντικειμζνων (Μακθματικά, αρχιτεκτονικι, γλϊςςα κ.λπ.) αποτελεί πρόταςθ για ζρευνα 

αρκετϊν μελετϊν (Kieran, 2007; Caprotti & Seppälä, 2007; Chang, 2006). 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, θ παροφςα ζρευνα εςτιάηει: 

α) Στθν ανάγκθ διερεφνθςθσ των δυνατοτιτων ζνταξθσ των online 3D περιβαλλόντων 

μάκθςθσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Κατά 

ςυνζπεια, ςτθν ανάγκθ διερεφνθςθσ των δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ των 3D 

περιβαλλόντων ςτθν κακθμερινι διδακτικι πρακτικι (Barab et al., 2007a,b; Chen et 

al., 2007; Chittaro & Ranon, 2007; Di Blas et al., 2006b, Di Blas & Poggi, 2006a; Barab, 

& Dodge, 2006). 

β) Στθν ανάγκθ για περαιτζρω μελζτθ και ζρευνα ςχετικά με τθν υποςτιριξθ κυρίωσ 

τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτα περιβάλλοντα αυτά (Chen et al., 2007; Di Blas et al 

2006b; Konstantinidis, Tsiatsos, Terzidou, & Pomportsis, 2010). 

γ) Στθν ανάγκθ διερεφνθςθσ δόμθςθσ αποτελεςματικϊν δραςτθριοτιτων, ϊςτε τα 

περιβάλλοντα αυτά να προςφζρουν με ποικίλουσ τρόπουσ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία (Di Blas et al., 2003a, 2005a,b,c; Lucey-Roper, 2006). 

δ) Στθν ανάγκθ διερεφνθςθσ και περαιτζρω μελζτθσ, ϊςτε τα 3D περιβάλλοντα 

μάκθςθσ να αξιοποιθκοφν ςτθ διδαςκαλία διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων 
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όπωσ ςτθ Γλϊςςα, ςτα Μακθματικά, ςτθν Λςτορία, κ.λπ. (Kieran, 2007; Caprotti & 

Seppälä 2007; Chang, 2006).  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ παροφςα ζρευνα εςτιάηει ςτθ μελζτθ αποτελεςματικισ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ ςε ζνα online 3D περιβάλλον, δομϊντασ κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ για το 

μάκθμα των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Στθ βάςθ αυτι, προτάκθκαν 

κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ, προκειμζνου να υποςτθριχκεί θ αλλθλεπίδραςθ των 

μακθτϊν κακϊσ αυτοί ςυνεργάηονται. 

 

 

1.2 Διλωςθ του ερευνθτικοφ προβλιματοσ 

 

Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, οι μελζτεσ τονίηουν τθν ανάγκθ για περαιτζρω ζρευνα των 

3D περιβαλλόντων, προκειμζνου να υποςτθρίξουν με τρόπο αποτελεςματικό διάφορεσ 

μορφζσ μάκθςθσ και ιδιαίτερα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ (Chen et al., 2007; Di Blas et al., 

2006b; Konstantinidis et al., 2010). Επίςθσ, τονίηουν τθν ανάγκθ για κατάλλθλα 

ςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, ϊςτε να γίνουν εφικτοί οι επιδιωκόμενοι μακθςιακοί 

ςτόχοι (Di Blas et al., 2005a,b; Di Blas et al., 2006b; Lucey-Roper, 2006). Ωσ εκ τοφτου, 

προτείνεται θ περαιτζρω μελζτθ για τθ δθμιουργία κατάλλθλων παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν 

ςτα περιβάλλοντα αυτά (Dalgarno & Lee, 2010; Lee, 2009). Επίςθσ, προτείνεται θ 

διερεφνθςθ παραγόντων όπωσ θ αλλθλεπίδραςθ (interactivity), θ αναπαραςτατικι 

πιςτότθτα (representational fidelity), θ επικοινωνία (communication) κ.ά. για το λόγο ότι 

αυτοί οι παράγοντεσ μποροφν να ενιςχυκοφν μζςα από τα περιβάλλοντα αυτά και 

επθρεάηουν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ (Dalgarno & Lee, 2010). 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, αξιοποιϊντασ τα 3D περιβάλλοντα ςτθ βάςθ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

θ διεκνισ ζρευνα εςτιάηεται ςτθ δόμθςθ και ςτθ ρφκμιςθ αλλθλεπιδράςεων οι οποίεσ 

προκφπτουν μεταξφ των μελϊν μιασ ομάδασ κακϊσ αυτά ςυνεργάηονται και εμπλζκονται 

ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Αυτοφ του είδουσ οι αλλθλεπιδράςεισ είναι το κλειδί που 

μπορεί να εξαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ (Jermann, 

Soller, & Mahlenborg, 2001; Dillenbourg & Fischer, 2007; Dillenbourg & Hong, 2008). Στθ 

βιβλιογραφία, θ εμπλοκι των μακθτϊν (student engagement) ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ ςυνικωσ μελετάται μζςα από τισ εξισ διαςτάςεισ (Coates, 2007; Fredricks, 

Blumenfeld, & Paris, 2004): α) τθ ςυμπεριφορικι εμπλοκι (behavioral engagement), β) τθ 
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ςυναιςκθματικι εμπλοκι (affective engagement) και γ) τθ γνωςτικι εμπλοκι (cognitive 

engagement). Θ εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ μζςα από τισ 

διαςτάςεισ αυτζσ προτείνεται να μελετθκεί ςαν ζνασ από τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα ςε ζνα περιβάλλον 

υποςτθριηόμενο από υπολογιςτι (CSCL - Computer-Supported Collaborative Learning).  

 

Με βάςθ τθν παραπάνω προβλθματικι διατυπϊνεται το κυρίαρχο ερευνθτικό ερϊτθμα 

τθσ παροφςασ μελζτθσ:  

«Ζνα 3D εικονικό περιβάλλον για το οποίο ςυςτινουμε κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ 

ςυνκικεσ μπορεί να υποςτθρίξει με τρόπο αποτελεςματικό τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ 

διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτο Μάκθμα των Μακθματικϊν ςτθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ;». 

 

Στθ βάςθ τθσ προβλθματικισ αυτισ τίκενται τα ακόλουκα ερευνθτικά ερωτιματα. 

Διερευνάται εάν ζνα 3D εικονικό περιβάλλον μάκθςθσ: 

α) Μπορεί να προάγει τθ ςυμπεριφορικι εμπλοκι των μακθτϊν που ςυνδζεται με τθ 

ςυμπεριφορά τουσ (behavioral engagement) ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

β) Μπορεί να προάγει τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι (affective engagement) των μακθτϊν 

ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

γ) Μπορεί να προάγει τθ γνωςτικι εμπλοκι (cognitive engagement) των μακθτϊν ςτθ 

διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

 

Εκτιμοφμε ότι θ αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ και οι κατάλλθλα δομθμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ ςτα 3D εικονικά περιβάλλοντα ιδιαίτερα ςτθν Ρρωτοβάκμια και 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ μποροφν να υποςτθριχκοφν με τθν υιοκζτθςθ κατάλλθλων 

παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν, οι οποίεσ να υποςτθρίηουν τθν αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν 

κακϊσ αυτοί ςυνεργάηονται. Πλα αυτά μποροφν να ενορχθςτρωκοφν μζςω ενόσ 

δομθμζνου μακρο-ςεναρίου (macro script). Αν ζνα τζτοιο μακρο-ςενάριο αξιοποιθκεί 

κατάλλθλα, τότε ζχει τθ δυναμικι να υποςτθρίξει τθν ανάπτυξθ ενόσ μεγάλου εφρουσ 

αλλθλεπιδράςεων (Hernández-Leo, Villasclaras-Fernández, Jorrín-Abellán, Asensio-Pérez, 

Dimitriadis, Ruiz-Requies et al., 2006). Σφμφωνα με τον Dillenbourg (2002), ζνα μακρο-

ςενάριο είναι ζνα βαςιηόμενο ςτον υπολογιςτι (computer-based) παιδαγωγικό μοντζλο, 

που μπορεί να υποςτθρίξει τθ ςυνεργατικι μάκθςθ, αφοφ κακορίηει τον τρόπο με τον 
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οποίο οι ομάδεσ ςχθματίηονται και περιζχει ςυγκεκριμζνα ςτάδια, ρόλουσ και 

δραςτθριότθτεσ.  

 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ, ςχεδιάςαμε ζνα CSCL (Computer Supported Collaborated 

Learning) μακρο-ςενάριο, προκειμζνου να ερευνιςουμε τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ 

διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα ςε ζνα 3D εικονικό περιβάλλον που 

ονομάςαμε CoSy_World. Σχεδιάςαμε και δθμιουργιςαμε τον CoSy_World 

χρθςιμοποιϊντασ τθν 3D πλατφόρμα Active Worlds (http://www.activeworlds.com/), ϊςτε 

να υποςτθρίξουμε τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 

Συγκεκριμζνα, επιλζξαμε τθν περιοχι των κλαςματικϊν αρικμϊν, αφοφ, ςφμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, θ κατανόθςι τουσ από τουσ μακθτζσ παρουςιάηει μεγάλεσ δυςκολίεσ 

(Brousseau, Brousseau, & Warfield, 2004; Streefland, 1993). Το προτεινόμενο διδακτικό 

ςενάριο, προκειμζνου να εξαςφαλίςει ζνα δυναμικό παιδαγωγικό πλαίςιο (το οποίο να 

αναδεικνφει τισ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ των περιβαλλόντων αυτϊν αλλά και τισ 

παιδαγωγικζσ και μακθςιακά δόκιμεσ ανάγκεσ των μακθτϊν), αξιοποιεί τισ διδακτικζσ 

αρχζσ τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ (Cognitive Apprenticeship) και τισ παιδαγωγικζσ 

ςτρατθγικζσ τθσ Ρροςομοίωςθσ (Simulation) (Hernández-Leo et al., 2006; Linser, 2007) και 

τθσ Jigsaw (Aranson & Bridgeman, 1979; Aranson & Thibodeau, 1992; Hernández-Leo et al., 

2006). Για τθν ανάδειξθ όλων αυτϊν των μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων ενςωματϊςαμε 

ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ που υποςτθρίηουν τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ.  

 

 

1.3 Εννοιολογικόσ και Λειτουργικόσ οριςμόσ εννοιϊν 

 

Θ εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ μελετάται μζςα από τισ εξισ 

διαςτάςεισ (Coates, 2007; Fredricks et al., 2004): α) τθ ςυμπεριφορικι εμπλοκι, β) τθ 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι και γ) τθ γνωςτικι εμπλοκι. 

 

Για τθν ζρευνά μασ, θ ςυμπεριφορικι εμπλοκι αναφζρεται ςτο βακμό τθσ ενεργισ 

ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςε ςυηθτιςεισ κακϊσ ςυνεργάηονται, προκειμζνου α) να 

επιλφςουν μακθματικά προβλιματα (Coates, 2007; Finn, Pannozzo, & Voelkl, 1995) και β) 

να επικοινωνιςουν αλλά και να μοιραςτοφν πλθροφορίεσ που βρίςκουν ςε διάφορα 

ςθμεία του Cosy_World (δραςτθριότθτεσ εκτόσ αναλυτικοφ προγράμματοσ) (Coates, 2007; 

Finn & Rock, 1997) (Ρίνακασ 1.1). 
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Ρίνακασ 1.1: Εννοιολογικόσ και Λειτουργικόσ οριςμόσ τθσ ςυμπεριφορικισ εμπλοκισ των 

μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

Συμπεριφορικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ  

(students’ behavioral engagement). 

Εννοιολογικόσ οριςμόσ  Λειτουργικόσ οριςμόσ  

Η εμπλοκι εξαρτϊμενθ από τθ ςυμπεριφορά 

των μακθτϊν (behavioral engagement) 

ςυνδζεται με «τθν ενεργι ςυμμετοχι των 

μακθτϊν ςτισ ςυηθτιςεισ που γίνονται ςτθ 

ςχολικι τάξθ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ 

και αφοροφν μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 

(Coates, 2007; Finn et al., 1995) αλλά και τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ εκτόσ του 

αναλυτικοφ προγράμματοσ (extracurricular 

activities) (Coates, 2007; Finn&Rock, 1997). 

Στθν ζρευνά μασ, θ διάςταςθ τθσ εμπλοκισ που 

αφορά ςτθ ςυμπεριφορά ςυνδζεται με:  

α) Τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ 

ςυηθτιςεισ (Coates, 2007; Finn et al., 1995) 

προκειμζνου να επιλφςουν δραςτθριότθτεσ 

μακθματικϊν (AP- active participation).  

Θ ςυμπεριφορά αυτι περιγράφεται μζςα από 

τισ δράςεισ ςτισ οποίεσ προβαίνει ζνα avatar 

κακϊσ ςυνεργάηεται online. Οι δράςεισ αυτζσ 

αναφζρονται ςτισ ερωτιςεισ, ςτισ απαντιςεισ ι 

ςτισ εκφράςεισ απόψεων ενόσ avatar που κζτει 

ι κατακζτει προσ: 

 avatar τθσ ομάδασ του ι  

 προσ avatar τθσ άλλθσ ομάδασ ι  

 προσ το δάςκαλο  

Επίςθσ, ςυνδζεται με:  

β) Τθ ςυμμετοχι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ εκτόσ 

του αναλυτικοφ προγράμματοσ (extracurricular 

activities) (Coates, 2007; Finn&Rock, 1997), 

κακϊσ αυτοί αλλθλεπιδροφν με τον online 3D 

CoSy_World (ECA-extracurricular activities). 

 

Θ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ςυνδζεται με τισ δράςεισ που αναπτφςςονται 

όταν οι μακθτζσ ςυμμετζχουν μζςα από τθν ομάδα τουσ ςε διαδικαςίεσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ. Στθν ζρευνά μασ, θ διάςταςθ αυτι ςυνδζεται με το βακμό ςτον οποίο οι 

μακθτζσ α) εςτιάηονται ςτο ςτόχο τουσ (Kong, Wong, & Lam, 2003), β) δείχνουν 

ενδιαφζρον (Connell ςτο Kong et al., 2003 ), γ) δείχνουν ανία (Connell ςτο Kong et al, 

2003), δ) εκφράηουν αξίεσ και ςυναιςκιματα που αφοροφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ μακθςιακι 

τουσ εμπειρία (Coates, 2007; Finn et al., 1995) (Ρίνακασ 1.2). 
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Ρίνακασ 1.2: Εννοιολογικόσ και Λειτουργικόσ οριςμόσ τθσ ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ των 

μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

Συναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ  

(students’ affective engagement) 

Εννοιολογικόσ οριςμόσ  Λειτουργικόσ οριςμόσ  

Η ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν 

(affective engagement) ςυνδζεται με τισ ςχζςεισ 

μεταξφ μακθτϊν αλλά και μεταξφ μακθτϊν και 

δαςκάλου. Συνδζεται επίςθσ με τισ αξίεσ (values) 

(π.χ. τα Μακθματικά είναι χριςιμα για τθ ηωι 

μου) (Finn, et al., 1995). 

 Σφμφωνα με τον Coates (2007), θ 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι εμπεριζχει τισ 

ςυναιςκθματικζσ όψεισ, ευαιςκθςίεσ, ςτάςεισ 

και απόψεισ των μακθτϊν για τα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα.  

Άλλοι ερευνθτζσ χαρακτθρίηουν τθ 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ωσ 

κοινωνικοςυναιςκθματικι εμπλοκι (social-

emotional engagement) και τθν ορίηουν ωσ το 

φαινόμενο που ςυμβαίνει όταν οι μακθτζσ 

βλζπουν τουσ εαυτοφσ τουσ ςαν μζροσ μιασ 

ομάδασ και ζτςι προςπακοφν για ςυνοχι, 

απόκτθςθ τθσ αίςκθςθσ του «ανικω κάπου – 

ςε μια ομάδα» και προςφζρουν αμοιβαία 

υποςτιριξθ (Rourke et al., 1999). Επίςθσ, 

μελετικθκε ςαν ενδιαφζρον (interest), ευτυχία 

(happiness), ανία (boredom) κ.α., (Connell ςτο et 

al, 2003) και ςαν ενδιαφζρον (interest), 

προςανατολιςμόσ ςτο ςτόχο μου (achievement 

orientation), άγχοσ (anxiety) και ματαίωςθ 

(frustration) (Kong, 2003). 

Στθν ζρευνά μασ, θ διάςταςθ τθσ 

ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ μελετάται μζςα 

από δείκτεσ που αναπτφςςονται όταν οι 

μακθτζσ βλζπουν τουσ εαυτοφσ τουσ ςαν 

μζροσ μιασ ομάδασ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι 

μακθτζσ, ςυμμετζχοντασ ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ ςυνεργαηόμενοι με τα άλλα μζλθ τθσ 

ομάδασ: 

α) Είναι προςανατολιςμζνοι ςτο ςτόχο τουσ 

(achievement orientation) (Kong et al., 2003). 

β) Δείχνουν ενδιαφζρον (interest) (Kong et al., 

2003, Connell ςτο Kong et al, 2003).  

γ) Δείχνουν ανία, πλιξθ (boredom) ( an off-

topic contribution) (Connell ςτο Kong et al, 

2003).  

δ) Εκφράηουν «αξίεσ» (values) και 

ςυναιςκιματα (feelings) (Finn et al., 1995; 

Coates, 2007).  

 

Θ γνωςτικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ςυνδζεται με τθν ατομικι 

τουσ μάκθςθ όπωσ αυτι δομείται μζςα από τθ ςυνεργαςία τουσ με τα άλλα μζλθ τθσ 

ομάδασ ςτθν οποία ο κακζνασ ςυμμετζχει. Συγκεκριμζνα, ςυνδζεται με τον τρόπο που ο 

κάκε μακθτισ ςκζφτεται, τισ ςτρατθγικζσ που αναπτφςςει και χρθςιμοποιεί, προκειμζνου 
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να επιλφςει ζνα πρόβλθμα ι να αναπτφξει μια ζννοια (Coates, 2007; Kong et al., 2003). Στθ 

μελζτθ μασ, αυτό ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ ςυνεργάηονται μζςα από τθν ομάδα τουσ και 

δομοφν τθ γνϊςθ που ςυνδζεται με τθν κατανόθςθ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν 

(Janvier, 1987; Lesh, Post, & Behr, 1987; Seeger, 1998). Ωσ αποτζλεςμα, αποκτοφν α) τθν 

ικανότθτα να αναγνωρίηουν μια κλαςματικι ζννοια μζςα από ποικιλία αναπαραςτάςεων, 

β) τθν ικανότθτα του ευζλικτου χειριςμοφ τθσ κλαςματικισ ζννοιασ μζςα ςε ζνα ςφςτθμα 

αναπαράςταςθσ και γ) τθν ικανότθτα μετάφραςθσ τθσ κλαςματικισ ζννοιασ από ζνα 

ςφςτθμα αναπαράςταςθσ ςε ζνα άλλο (Ρίνακασ 1.3). Στο δεφτερο μζροσ του κεφαλαίου 

που ακολουκεί αναπτφςςεται περιςςότερο θ ενότθτα τθσ ςυνεργατικισ επίλυςθσ 

προβλιματοσ και τθσ διδαςκαλίασ των βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν αξιοποιϊντασ τα 

online 3D εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. 

 
Ρίνακασ 1.3: Εννοιολογικοί και Λειτουργικοί οριςμοί ςυνεργατικισ επίλυςθσ προβλιματοσ 

και κατανόθςθσ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν (γνωςτικι εμπλοκι). 

Διδαςκαλία Μακθματικϊν - Συνεργατικι Επίλυςθ προβλιματοσ και κατανόθςθ βαςικϊν 

κλαςματικϊν εννοιϊν (students’ cognitive engagement) 

Εννοιολογικοί οριςμοί  Λειτουργικοί οριςμοί  

Η ςυνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ (collaborative 

problem solving) απαιτεί τθν ταυτόχρονθ διεξαγωγι 

δφο ειδϊν δραςτθριοτιτων:  

α) τθσ επίλυςθ προβλιματοσ και  

β) τθσ ςυνεργαςίασ  

(Problem solving  and collaborating). 

Για να υπάρξει εννοιολογικι κατανόθςθ μιασ 

μακθματικισ ζννοιασ άρα και θ κατανόθςθ μιασ 

κλαςματικισ ζννοιασ, πρζπει το παιδί να αναπτφξει 

(Janvier, 1987): 

1. Τθν ικανότθτα αναγνϊριςθσ τθσ μακθματικισ 

ζννοιασ μζςα από διαφορετικά ςυςτιματα 

αναπαράςταςισ τθσ. 

2. Τθν ικανότθτα ευζλικτου χειριςμοφ τθσ 

ζννοιασ μζςα από ποικιλία αναπαραςτάςεϊν 

τθσ. 

3. Τθν ικανότθτα μετάφραςθσ τθσ ζννοιασ από 

Στον CoSy_World οι μακθτζσ 

ςυνεργαηόμενοι ςε ομάδεσ επίλυςαν: 

α) Ρροβλιματα τεςςάρων αρικμθτικϊν 

πράξεων: για τθν επιλογι τθσ πιο 

ςυμφζρουςασ εκδρομισ (πρόβλθμα 1, 

πρόβλθμα 2, πρόβλθμα 3),  

αλλά και  

β) Ρροβλιματα που απαιτοφςαν τθν 

εκτζλεςθ δραςτθριοτιτων για τθν 

κατανόθςθ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν.  

1. Ομάδα δραςτθριοτιτων: Στο καφενείο 

- Στο Νείλο. Γίνεται: α) αναγνϊριςθ τθσ 

ζννοιασ του κλάςματοσ ωσ μζρουσ όλου 

επιφάνειασ (ςτακμόσ καφενείο) και β) 

αναγνϊριςθ τθσ ζννοιασ του 

κλάςματοσ ωσ μζρουσ όλου ςυνόλου 

αντικειμζνων (ςτακμόσ Νείλοσ). Επίςθσ, 

γ) αναγνϊριςθ τθσ ζννοιασ τθσ 

ιςοδυναμίασ του κλάςματοσ, μζςα από 
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τθ μια μορφι αναπαράςταςθσ ςτθν άλλθ. διαφορετικά ςυςτιματα 

αναπαραςτάςεων (κφκλουσ, 

παραλλθλόγραμμα, ευκφγραμμα 

τμιματα, ςφνολα από βότςαλα) (ςτάδιο 

1
ο
, Janvier, 1987).  

2. Ομάδα δραςτθριοτιτων: Στθ 

βιβλιοκικθ. Γίνεται ευζλικτοσ χειριςμόσ 

τθσ ζννοιασ του κλάςματοσ ωσ μζρουσ 

όλου αλλά και τθσ ζννοιασ τθσ 

ιςοδυναμίασ ανάμεςα ςε ποιοτικά 

διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ 

(δραςτθριότθτεσ αντιςτοίχιςθσ) (ςτάδιο 

2
ο
, Janvier, 1987).  

3.Ομάδα δραςτθριοτιτων: Δίπλα ςτθν 

πυραμίδα. Γίνεται απόκτθςθ ικανότθτασ 

μετάφραςθσ τθσ ζννοιασ του κλάςματοσ 

ωσ μζρουσ όλου, αλλά και τθσ ζννοιασ 

τθσ ιςοδυναμίασ, από ζνα ςφςτθμα 

αναπαράςταςθσ ςε άλλο (φφλλο 

εργαςίασ 4: όπου τα παιδιά καλοφνται 

να ςυμπλθρϊςουν άλλοτε ςυμβολικι, 

άλλοτε διαγραμματικι και άλλοτε 

λεκτικι αναπαράςταςθ μιασ 

κλαςματικισ ζννοιασ) (ςτάδιο 3ο, 

Janvier, 1987).  

 

 

Στο κεφάλαιο 4, και ςυγκεκριμζνα ςτισ υποενότθτεσ 4.3.4 και 4.4.4, περιγράφονται 

αναλυτικότερα οι διαςτάςεισ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ, όπωσ αυτζσ ορίςτθκαν και αποτιμικθκαν ςτθν παροφςα ζρευνα. 

 

Ραρακάτω δίνονται και κάποιοι επιπλζον κομβικοί εννοιολογικοί και λειτουργικοί οριςμοί 

που υιοκετικθκαν ςτθ μελζτθ αυτι. Στον Ρίνακα 1.4 που ακολουκεί δίνεται ο 

εννοιολογικόσ και λειτουργικόσ οριςμόσ ενόσ online και 3D περιβάλλοντοσ μάκθςθσ. 
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Ρίνακασ 1.4: Εννοιολογικόσ και Λειτουργικόσ οριςμόσ ενόσ online και 3D περιβάλλοντοσ 

μάκθςθσ. 

Online και 3D περιβάλλον μάκθςθσ  

Εννοιολογικόσ οριςμόσ Λειτουργικόσ οριςμόσ 

Τα 3D κόςμοι περιβάλλοντα μάκθςθσ είναι 

εικονικά περιβάλλοντα υψθλϊν 

προδιαγραφϊν, αφοφ παρζχουν ποικιλία 

δυνατοτιτων παρζμβαςθσ και εμπλοκισ του 

χριςτθ ςε αυτά. 

Ζνα τριςδιάςτατο εικονικό περιβάλλον μπορεί 

να οριςτεί ωσ ζνα περιβάλλον που "αξιοποιεί 

τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ τθσ ανκρϊπινθσ 

αντίλθψθσ επεκτείνοντασ τθν οπτικι 

πλθροφορία ςε τρεισ χωρικζσ διαςτάςεισ", 

"μπορεί να ςυμπλθρϊςει τθν πλθροφορία με 

άλλα ερεκίςματα και χρονικζσ αλλαγζσ" και 

επιτρζπει ςτο χριςτθ να διαδράςει με τα 

δεδομζνα που παρουςιάηονται" (Wann & 

Mon-Williams, 1996, p. 833).  

Θ παροφςα ζρευνα περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό 

και τθ δόμθςθ του CoSy_World. 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά του CoSy_World:  

- Είναι ζνα online και 3D περιβάλλον μάκθςθσ.  

-  Δομικθκε ςτθν πλατφόρμα του ActiveWorlds.  

- Χρθςιμοποιεί αρχεία .htm, .doc, .avi.  

- Αξιοποιεί το hotpotatoes software.  

Επίςθσ,  

- Συμπλθρϊνει τθν πλθροφορία με άλλα 

ερεκίςματα, αφοφ μεταφζρει το χριςτθ ςε 

ζναν τριςδιάςτατο εικονικό κόςμο ςτον οποίο 

του προςφζρονται πλθροφορίεσ μζςα από 

ποικιλία αναπαραςτάςεων.  

- Συμπλθρϊνει τθν πλθροφορία με χρονικζσ 

αλλαγζσ, αφοφ μεταφζρει το χριςτθ ςε 

υποκετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ όπου καλείται να 

ςυνεργαςτεί και να ταξιδζψει.  

- Επιτρζπει ςτο χριςτθ να διαδράςει με τα 

δεδομζνα που παρουςιάηονται, αφοφ μπορεί 

να δράςει και να αλλθλεπιδράςει τόςο με το 

περιβάλλον όςο και με τουσ άλλουσ χριςτεσ.  

 

 

Οι οριςμοί που αντιςτοιχοφν ςτθν υποςτθριηόμενθ από τον υπολογιςτι ςυνεργατικι 

μάκθςθ (CSCL -Computer Supported Collaborative Learning) δίνονται ςτον Ρίνακα 1.5. Θ 

CSCL και ο τρόποσ που ςυνδζεται με τθν παροφςα μελζτθ αναπτφςςεται ςτθν υποενότθτα 

2.2.1 του κεφαλαίου που ακολουκεί. 
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Ρίνακασ 1.5: Εννοιολογικόσ και Λειτουργικόσ οριςμόσ τθσ ςυνεργατικοφ τφπου μάκθςθσ 

υποςτθριηόμενθσ από τον υπολογιςτι. 

Η ςυνεργατικοφ τφπου μάκθςθ υποςτθριηόμενθ από τον υπολογιςτι  

(CSCL -Computer Supported Collaborative Learning) 

Εννοιολογικόσ οριςμόσ  Λειτουργικόσ οριςμόσ  

H ςυνεργατικι μάκθςθ είναι μια κατάςταςθ 

ςτθν οποία δφο ι περιςςότερα άτομα 

μακαίνουν ι επιχειροφν να μάκουν κάτι μαηί 

(Dillenbourg, 1999):  

• «δφο ι περιςςότερα άτομα»: αναφζρεται 

ςε ζνα ηευγάρι, ςε μια μικρι ομάδα (3-5 

ατόμων), ςε μια τάξθ (20-30 ατόμων), ςε 

μια κοινότθτα (μερικϊν εκατοντάδων 

ατόμων ι μερικϊν χιλιάδων), ςε μια 

ολόκλθρθ κοινωνία (αρκετϊν χιλιάδων ι 

εκατομμυρίων ατόμων) κ.λπ. 

• «μακαίνουν ι επιχειροφν να μάκουν κάτι»: 

ςθμαίνει ότι παρακολουκοφν ζνα μάκθμα 

ι μελετοφν για μια κοινι εργαςία ι 

εκτελοφν ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ 

μάκθςθσ όπωσ π.χ. τθν επίλυςθ 

προβλιματοσ ι μακαίνουν μζςα από τθν 

επαγγελματικι εμπειρία.  

• «μαηί»: αναφζρεται ςε διαφορετικζσ 

μορφζσ αλλθλεπίδραςθσ όπωσ: πρόςωπο 

με πρόςωπο ι μζςω υπολογιςτι, ςφγχρονθ 

ι αςφγχρονθ. 

 Οι μακθτζσ του Δθμοτικοφ Σχολείου 

ςυναντιοφνται ςε ομάδεσ ςτον CoSy_World και 

μαηί προςπακοφν να επιλφςουν μακθματικά 

προβλιματα και να κατανοιςουν βαςικζσ 

κλαςματικζσ ζννοιεσ κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ των μακθματικϊν: 

• «δφο ι περιςςότερα άτομα»: οι μακθτζσ ςε 

ομάδεσ των 2-3 ατόμων εκπροςωποφνται 

από ζνα avatar ςτον CoSy_World. Τα 

avatars ςχθματίηουν επίςθσ ομάδεσ και 

ςυνεργάηονται ακολουκϊντασ τα βιματα 

των ςτρατθγικϊν jigsaw και προςομοίωςθσ. 

• «μακαίνουν κάτι»: οι μακθτζσ ακολουκοφν 

ζνα ςενάριο μζςα από το οποίο ταξιδεφουν 

και… επιλφουν προβλιματα μακθματικϊν 

και εκτελοφν δραςτθριότθτεσ που αφοροφν 

ςτθν κατανόθςθ βαςικϊν κλαςματικϊν 

εννοιϊν 

• «μαηί»: οι μακθτζσ επικοινωνοφν online 

μζςα από τον CoSy_World 

εκπροςωποφμενοι από avatars (κινοφνται, 

χειρονομοφν, μιλοφν μζςω μθνυμάτων ςτο 

chat-room). 

 

Επίςθσ, όπωσ προαναφζρκθκε, ςχεδιάςαμε ζνα CSCL μακρο-ςενάριο, προκειμζνου να 

ερευνιςουμε τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα 

ςε ζνα 3D εικονικό περιβάλλον που ονομάςαμε CoSy_World. Ο εννοιολογικόσ και ο 

λειτουργικόσ οριςμόσ ενόσ CSCL ςεναρίου περιγράφεται ςτον Ρίνακα 1.6. Ωςτόςο, ςτθν 

υποενότθτα 2.2.2 του κεφαλαίου 2, δίνεται αναλυτικότερθ αναφορά ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

ζννοια και ςτον τρόπο που ενςωματϊνεται ςτθν παροφςα μελζτθ. 
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Ρίνακασ 1.6: Εννοιολογικόσ και Λειτουργικόσ οριςμόσ ενόσ ςυνεργατικοφ ςεναρίου 

υποςτθριηόμενου από τον υπολογιςτι. 

Συνεργατικό ςενάριο υποςτθριηόμενο από τον υπολογιςτι 

(CSCL -Computer-supported collaborative learning script) 

Εννοιολογικόσ οριςμόσ  Λειτουργικόσ οριςμόσ  

Ζνα ςυνεργατικό ςενάριο (collaborative script) 

είναι μια διδακτικι προςζγγιςθ που ζχει ςαν 

ςτόχο να κάνει τθ ςυνεργατικότθτα πιο 

παραγωγικι (Dillenburg & Jermann, 2007).  

Στθ βιβλιογραφία, ςχετικά με τον όρο scripts 

αναφζρονται δφο προςεγγίςεισ: τα μικρο-

ςενάρια (micro- scripts) τα οποία είναι διαλογικά 

μοντζλα και τα μακρο-ςενάρια (macro-scripts) τα 

οποία είναι παιδαγωγικά μοντζλα (Dillenbourg & 

Hong, 2008).  

Τα μικρο-ςενάρια ζχουν τθ δθμιουργία ςεναρίου 

ςαν ςτόχο ενϊ τα μακρο-ςενάρια ζχουν τθ 

δθμιουργία ςεναρίου ςαν μζκοδο. Ωςτόςο, και 

τα δφο είδθ μάλλον πρζπει να τα βλζπει κανείσ 

ςυμπλθρωματικά (Dillenburg & Jermann, 2007). 

Ζνα μικρο-ςενάριο μπορεί να εξελιχκεί μζςα από 

τισ φάςεισ ενόσ μακρο-ςεναρίου (Ayala, 2007; 

Haake & Pfister, 2007). 

Τα μικρο-ςενάρια είναι μοντζλα τα οποία 

ενςωματϊνονται ςε ζνα περιβάλλον όπου οι 

μακθτζσ προτρζπονται να απαντιςουν ςτο 

ςυμμακθτι τουσ με αντεπιχείρθμα, 

κακοδθγοφμενοι από το ςφςτθμα (Weinberger et 

al., 2002).  

Τα μακρο-ςενάρια μοντελοποιοφν τισ 

δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ οι ομάδεσ κα 

εμπλακοφν. Δθλαδι, εςτιάηουν ςτον τρόπο που 

οι ομάδεσ κα ςχθματιςτοφν αλλά και ςτο πϊσ, με 

βάςθ το ςενάριο, κα δομθκεί θ ςυνεργαςία των 

μελϊν των ομάδων. Αυτό ςυνεπάγεται 

ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ, ςυγκεκριμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ, αλλά και ςυγκεκριμζνεσ φάςεισ.  

Επιχειριςαμε τθ δθμιουργία ενόσ μακρο-

ςεναρίου που να εξελίςςεται ςε ζνα online 

3D περιβάλλον, ςτον CoSy_World, με ςκοπό 

να υποςτθρίηει τθ ςυνεργατικι μάκθςθ ςτο 

πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των Μακθματικϊν 

ςτο Δθμοτικό Σχολείο.  

Το μακρο-ςενάριο που προτείνουμε 

χαρακτθρίηεται από: 

 Φάςεισ, 

 όλουσ,  

 Δραςτθριότθτεσ. 

Επίςθσ, χαρακτθρίηεται από κατάλλθλεσ 

παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ, αξιοποιϊντασ 

ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ (Jigsaw 

και Ρροςομοίωςθ) και τισ διδακτικζσ αρχζσ 

τθσ γνωςτικισ μακθτείασ ςτο πλαίςιο τθσ 

υποςτθριηόμενθσ από υπολογιςτι 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ (online computer-

supported collaborative learning - CSCL).  

 

Στο πλαίςιο αυτό και μζςα από τισ φάςεισ 

εξελίςςεται και θ μικρο-ςεναριακι διάςταςι 

του. 
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1.4 Ρεριοριςμοί  

 

Ζνασ από τουσ περιοριςμοφσ τθσ μελζτθσ μασ ιταν ότι, παρόλο που οι ζρευνεσ ςτισ οποίεσ 

βαςιςτικαμε μασ ζδωςαν αρκετά ςτοιχεία προκειμζνου να εμπνευςτοφμε και να 

ςχεδιάςουμε τθν παροφςα ερευνθτικι προςζγγιςθ, καμιά από αυτζσ δε ςυνδεόταν με το 

πεδίο τθσ Διδακτικισ των Μακθματικϊν και ιδιαίτερα με τθ διδαςκαλία κλαςματικϊν 

αρικμϊν. Ωσ εκ τοφτου, δεν μποροφμε να ςυγκρίνουμε τα αποτελζςματά μασ με άλλεσ 

μελζτεσ ςτο ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο (κλάςματα). 

 

Ζνασ άλλοσ περιοριςμόσ ιταν ότι ςτθν παροφςα ζρευνα επικεντρωκικαμε μόνο ςτθ 

διδαςκαλία βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν, που ςθμαίνει ότι δεν μποροφμε να 

μεταφζρουμε τα αποτελζςματα ςε άλλεσ περιοχζσ, όπωσ για παράδειγμα του 

πολλαπλαςιαςμοφ και τθσ διαίρεςθσ των κλαςματικϊν αρικμϊν. Αυτό κα μποροφςε να 

αποτελζςει αντικείμενο μελλοντικισ ζρευνασ. 

 

Ζνα πιο πρακτικό πρόβλθμα ιταν το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ δεν ιταν ιδιαίτερα 

εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ιδιαίτερα με περιβάλλοντα 

όπωσ το λογιςμικό του Active Worlds. Ωσ αποτζλεςμα, οι απαντιςεισ τουσ, όπωσ 

εμφανίηονται ςτα αρχεία καταγραφισ (log files), ειδικά αυτζσ που αφοροφν τθ γνωςτικι 

εμπλοκι, ιταν μερικζσ φορζσ πολφ ςφντομεσ. 

 

Κα πρζπει επίςθσ να αναφερκεί ότι είχαμε μεγάλθ δυςκολία ςτο να βροφμε ςχολείο με 

εργαςτιριο Ρλθροφορικισ και μάλιςτα με τεχνικά χαρακτθριςτικά υψθλϊν 

προδιαγραφϊν ϊςτε να υποςτθριχκεί θ επιτυχισ εγκατάςταςθ και χριςθ του Active 

Worlds. Για το λόγο αυτό, ςτο ςχολείο που ζγιναν οι Ρειραματικζσ Διδακτικζσ Εφαρμογζσ 

δθμιουργιςαμε εργαςτιριο για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνάσ μασ. 

 

Επίςθσ, ζνα άλλο πρόβλθμα που ζπρεπε να λυκεί ιταν να βροφμε εκπαιδευτικοφσ 

πρόκυμουσ να ςυνεργαςτοφν ςτθ διεξαγωγι μιασ τζτοιασ Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ. Οι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται ςε γενικζσ γραμμζσ να είναι προκατειλθμμζνοι απζναντι ςτθν 

αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κακθμερινι διδακτικι πρακτικι πικανότατα λόγω 

ζλλειψθσ ςχετικισ εκπαίδευςθσ. 
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1.5 Η δομι τθσ μελζτθσ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά ζγινε μια ειςαγωγι ςτο ερευνθτικό πρόβλθμα με το οποίο 

αςχολείται θ παροφςα μελζτθ. Αναφζρκθκαν ςυνοπτικά τα ερευνθτικά κενά που 

ςυνδζονται με τθν εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ των online 3D εικονικϊν περιβαλλόντων 

μάκθςθσ και επιςθμάνκθκαν οι ερευνθτικζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ εςτιάηει θ παροφςα 

ζρευνα. Στο ςυνζχεια, δθλϊκθκε το ερευνθτικό πρόβλθμα και παρουςιάςτθκε ο 

εννοιολογικόσ και λειτουργικόσ οριςμόσ των υπό μελζτθ μεταβλθτϊν αλλά και κομβικϊν 

εννοιϊν που εμπεριζχονται ςτθ μελζτθ αυτι. Τζλοσ, αναφζρκθκαν βαςικοί περιοριςμοί 

που επιςθμάνκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. 

 

Στο δεφτερο κεφάλαιο παρουςιάηεται το κεωρθτικό υπόβακρο το οποίο αποτελείται από 

δφο μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ δίνεται μια ςυνοπτικι αναςκόπθςθ ερευνϊν που μελετοφν 

τθν αξιοποίθςθ των online και 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτα διάφορα επίπεδα 

εκπαίδευςθσ και επιςθμαίνονται ςχετικά ερευνθτικά ερωτιματα. Στθ ςυνζχεια, γίνεται 

βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ που ςυνδζεται με τθν υποςτιριξθ τθσ αποτελεςματικισ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ και τα ςυνεργατικά ςενάρια για μάκθςθ μζςω του υπολογιςτι. Το 

δεφτερο μζροσ αφορά ςτθν αξιοποίθςθ τθσ CSCL και των online 3D περιβαλλόντων 

μάκθςθσ ςτθ Μακθματικι Εκπαίδευςθ. Στο κεφάλαιο αυτό τεκμθριϊνεται θ επιλογι του 

κζματοσ και κεμελιϊνεται θ κεωρθτικι υποςτιριξθ τθσ ερευνθτικισ μασ πρόταςθσ θ 

οποία παρουςιάηεται ςτο επόμενο κεφάλαιο 3. 

 

Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του προτεινόμενου online 3D 

ςυνεργατικοφ περιβάλλοντοσ, του CoSy_World, για τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Επίςθσ, περιγράφεται το προτεινόμενο μακρο-ςενάριο (macro 

script) που ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ζρευνασ. 

 

Στο κεφάλαιο 4 αρχικά περιγράφεται θ φιλοςοφία και ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ και ςτθ 

ςυνζχεια παρουςιάηεται θ αξιολόγθςθ των δφο Ρειραματικϊν Διδακτικϊν Εφαρμογϊν. Θ 

ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων οδθγεί ςτθ βακφτερθ μελζτθ των αποτελεςμάτων και ςτθ 

διατφπωςθ ςυνοπτικϊν ςυμπεραςμάτων χριςιμων για τθν ερευνθτικι κοινότθτα που 

εςτιάηει ςτθ μελζτθ αντίςτοιχων ερευνθτικϊν περιοχϊν. 
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Τζλοσ, ςτο κεφάλαιο 5 δίνεται μια ςυνοπτικι περιγραφι τθσ πορείασ τθσ παροφςθσ 

διατριβισ. Επίςθσ, επιςθμαίνονται τα καινοτόμα ςτοιχεία και θ ςυνειςφορά ςτθν 

ερευνθτικι κοινότθτα. Επιπλζον, διατυπϊνονται προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα.  

 

 

1.6 Οριςμοί για τισ λζξεισ-κλειδιά 

 

Κρίνεται ςκόπιμο να δοκοφν επίςθσ και οι οριςμοί για λζξεισ- κλειδιά που ςυναντϊνται 

ςτο κείμενο των κεφαλαίων που ακολουκεί. 

 

Avatar: τριςδιάςτατθ γραφικι αναπαράςταςθ ενόσ χριςτθ μζςα ςε ζναν 3D εικονικό 

κόςμο. Τα avatars κινοφνται και αλλθλεπιδροφν με το περιβάλλον ςτο οποίο βρίςκονται, 

αλλά και με τα άλλα avatars που βρίςκονται ςτον ίδιο εικονικό κόςμο. 

 

Chat: θ ςυμμετοχι ςε μια ςφγχρονθ ανταλλαγι παρατθριςεων ι ςχολίων με ζνα ι 

περιςςότερα άτομα ςε ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν. 

 

Collaborative learning: H ςυνεργατικι μάκθςθ (collaborative learning) είναι μια κατάςταςθ 

ςτθν οποία δφο ι περιςςότερα άτομα μακαίνουν ι επιχειροφν να μάκουν κάτι μαηί. 

 

Collaborative Script: μια διδακτικι προςζγγιςθ που ζχει ςαν ςτόχο να κάνει τθ 

ςυνεργατικότθτα πιο παραγωγικι. Ζνα ςενάριο (script) είναι μια ιςτορία όπου οι μακθτζσ 

και οι εκπαιδευτικοί πρζπει να παίξουν ζναν ρόλο και να διεκπεραιϊςουν μια αποςτολι. 

 

CSCL: τα αρχικά τθσ υποςτθριηόμενθσ από τον υπολογιςτι ςυνεργατικισ μάκθςθσ (CSSL – 

Computer Supported Collaborative Learning). 

 

Jigsaw: ςτρατθγικι ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

 

K-12 εκπαίδευςθ: οι βακμίδεσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 

Log files: αρχείο καταγραφισ κινιςεων ςε ζνα web server. Στθν παροφςα ζρευνα 

αναφερόμαςτε ςτο αρχείο καταγραφισ των μθνυμάτων που ανταλλάςουν τα avatars όταν 

ειςζρχονται ςτον CoSy_World. 
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Μακρο-ςενάρια (macro-scripts): είναι παιδαγωγικά μοντζλα. Τα μακρο-ςενάρια 

μοντελοποιοφν τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ κα εμπλακοφν οι ομάδεσ. Εςτιάηουν ςτον 

τρόπο που οι ομάδεσ κα ςχθματιςτοφν αλλά και ςτο πϊσ κα δομθκεί θ ςυνεργαςία των 

μελϊν των ομάδων μζςα από ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ, ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ και 

ςυγκεκριμζνεσ φάςεισ. 

 

 Μικρο-ςενάρια (micro-scripts): είναι διαλογικά μοντζλα όπου οι μακθτζσ προτρζπονται να 

απαντιςουν ςτο ςυμμακθτι τουσ με αντεπιχείρθμα, κακοδθγοφμενοι από το ςφςτθμα. 

 

Online τριςδιάςτατο εικονικό περιβάλλον (Online 3D virtual environment): ζνα περιβάλλον 

που προςομοιϊνει πραγματικζσ ςυνκικεσ όπου ο χριςτθσ μζςω διαδικτφου μπορεί να 

ειςζλκει ςε αυτό και να αλλθλεπιδράςει. Στθ βιβλιογραφία είναι γνωςτά και ωσ εικονικά 

τοπία (virtual landscapes), εικονικοί χϊροι (virtual spaces) και εικονικοί κόςμοι (virtual 

worlds). 

 

Προςομοίωςθ (Simulation): ςτρατθγικι ςυνεργατικισ μάκθςθσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΩΗΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

 

Μζροσ Αϋ 

Online 3D Εικονικά Ρεριβάλλοντα και Συνεργατικι Μάκθςθ 

 

Τα online και 3D εικονικά περιβάλλοντα μποροφν να ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτισ 

ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων, όπωσ δείχνει ο αυξανόμενοσ αρικμόσ 

ερευνϊν που αναγνωρίηουν τθν παιδαγωγικι τουσ αξία. Για το λόγο αυτό, υποςτθρίηουν 

τθν ζνταξι τουσ ςτα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν, προκειμζνου να ενιςχυκεί με 

τρόπο καινοτόμο θ κακθμερινι διδακτικι πρακτικι μζςα από τα διάφορα γνωςτικά 

αντικείμενα (γλϊςςα, ιςτορία, αςτρονομία, κοινωνιολογία κ.λπ.). Οι μελζτεσ εςτιάηουν 

ςτθ διερεφνθςθ τρόπων ϊςτε τα περιβάλλοντα αυτά να γίνουν ζνα πετυχθμζνο 

εκπαιδευτικό εργαλείο.  

 

Από τθν άλλθ, οι ίδιεσ ζρευνεσ αναηθτοφν τρόπουσ αποτελεςματικισ online ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ (Computer-Supported Collaborative Learning - CSCL). Τα ανοιχτά ερευνθτικά 

ερωτιματα αφκονοφν και κακιςτοφν αναγκαία τθν περαιτζρω μελζτθ και ζρευνα.  

 

Στο πρϊτο μζροσ του κεφαλαίου αυτοφ δίνεται μια ςυνοπτικι αναςκόπθςθ ερευνϊν που 

μελετοφν τθν αξιοποίθςθ των online 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτα διάφορα επίπεδα 

εκπαίδευςθσ και επιςθμαίνονται ςχετικά ερευνθτικά ερωτιματα. Στθ ςυνζχεια, 

περιγράφονται ζρευνεσ που αφοροφν ςτθν υποςτιριξθ τθσ αποτελεςματικισ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ και ςτθν αξιοποίθςθ των ςυνεργατικϊν ςεναρίων προσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι. Αναφζρονται επίςθσ ςχετικά ερευνθτικά ερωτιματα που προκφπτουν.  

 

Στο δεφτερο μζροσ αναπτφςςεται θ ςυνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ και θ διδαςκαλία 

βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 

 

Θ μελζτθ των παραπάνω κεμάτων οδθγεί ςτθν τεκμθρίωςθ των λόγων ςχεδίαςθσ, 

ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ ενόσ 3D εικονικοφ περιβάλλοντοσ (του CoSy_World) που 
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προτείνουμε για τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Το 

εικονικό αυτό περιβάλλον παρουςιάηεται ςτο τρίτο κεφάλαιο. 

 

 

2.1 Online 3D Εικονικά Ρεριβάλλοντα και Εκπαίδευςθ  

 

Τα 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ είναι εικονικοί κόςμοι υψθλϊν προδιαγραφϊν, αφοφ 

παρζχουν ποικιλία δυνατοτιτων παρζμβαςθσ και εμπλοκισ του χριςτθ ςε αυτά. Τα 3D 

περιβάλλοντα μάκθςθσ είναι γνωςτά ςτθ βιβλιογραφία και ςαν Εικονικά Ρεριβάλλοντα 

Ρολλϊν Χρθςτϊν (Multi-User Virtual Environments - MUVΕ). Βαςικό χαρακτθριςτικό και 

πλεονζκτθμα είναι ότι οι χριςτεσ ζχουν τθν ευκαιρία οι ίδιοι να δομιςουν το περιβάλλον 

που κζλουν, αλλά και τθν εμπειρία τουσ μζςα ςε αυτό (The New Media Consortium and 

the EdUCAUSE Learning Initiative, 2007). Επίςθσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να ειςζλκουν 

ταυτόχρονα (ςε πραγματικό χρόνο) με άλλουσ ςε κοινό εικονικό διάςτθμα και να 

αλλθλεπιδράςουν. Οι χριςτεσ ειςζρχονται ςτα περιβάλλοντα αυτά εκπροςωποφμενοι από 

avatars μζςω των οποίων κινοφνται (περπατοφν ι ακόμα και πετοφν). Οι 3D εικονικοί 

κόςμοι δεν είναι παιχνίδια, παρόλο που και αυτά οικειοποιοφνται εικονικοφσ κόςμουσ (“οι 

εικονικοί κόςμοι δεν είναι παιχνίδια από μόνοι τουσ», (Antonacci & Modaress, 2005; 

Boulos, Hetherington, & Wheeler, 2007; Kirkpatrick, 2007). Είναι αλλθλεπιδραςτικά 

κοινωνικά δίκτυα, όπου οι χριςτεσ εμπλζκονται ςε ποικίλεσ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ (Knittle, 2008). Ζνασ εικονικόσ κόςμοσ (π.χ., Active Worlds, Second Life, 

There) ζχει ευρφ φάςμα εφαρμογϊν με δυνατότθτα ςυνεχοφσ επζκταςθσ και 

αναπροςαρμογισ ςτόχων από το χριςτθ, ενϊ ζνα παιχνίδι ζχει γενικά ζναν ςυγκεκριμζνο 

και αυςτθρά προςανατολιςμζνο ςτόχο (The New Media Consortium and the EdUCAUSE 

Learning Initiative, 2007).  

 

Θ μζχρι τϊρα ζρευνα δείχνει πωσ οι online και 3D κόςμοι μποροφν να ςυνειςφζρουν 

ςθμαντικά ςτο χϊρο τθσ μάκθςθσ και γενικότερα τθσ εκπαίδευςθσ. Κι αυτό επειδι τα 3D 

περιβάλλοντα μάκθςθσ, ςε αντίκεςθ με ζνα παραδοςιακό περιβάλλον μάκθςθσ: α) 

μποροφν να πετφχουν τθ βζλτιςτθ προςομοίωςθ του πραγματικοφ κόςμου όπωσ αυτόσ 

είναι ι τθ δθμιουργία ενόσ νζου και φανταςτικοφ κόςμου (De Lucia, Francese, Passero, & 

Tortora, 2009), β) δίνουν τθ δυνατότθτα ςε αρκετοφσ χριςτεσ να αλλθλεπιδροφν και να 

ςυμμετζχουν ταυτόχρονα και ενεργά ςε διαδικαςίεσ κατανόθςθσ εννοιϊν κακϊσ και 

ευρφτερθσ μάκθςθσ (Chitaro & Ranon, 2007), γ) υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ κοινοτιτων 
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μάκθςθσ (Prasolova-Forland, 2002), δ) μποροφν να υποςτθρίξουν ποικίλεσ μορφζσ 

μάκθςθσ (εποικοδομθτικι, ςυνεργατικι, εμπλαιςιωμζνθ, κ.λπ.), ε) παρζχουν τθ 

δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετάςχοντεσ να φαντάηονται τθν παρουςία και τθ κζςθ των άλλων 

και γενικά να βελτιϊνουν τθν παρουςία τουσ ςτο χϊρο αυτό αλλά και τθν αυτοεπίγνωςι 

τουσ (De Lucia et al., 2009), ςτ) προςφζρουν βιωματικι εμπειρία θ οποία πολλζσ φορζσ 

είναι δφςκολο ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ να ςυμβεί (ζνα ταξίδι, τθν ενεργι ςυμμετοχι 

ςτθν επίλυςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων π.χ. μια επιδθμία, κ.λπ.), ςτ) ζχουν χαμθλό κόςτοσ 

και δεν απαιτοφν ιδιαίτερο εξοπλιςμό. 

 

Για αυτοφσ τουσ λόγουσ, οι ζρευνεσ επιχειροφν όλο και πιο πολφ τθ διερεφνθςθ τθσ 

αξιοποίθςθσ των περιβαλλόντων αυτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Crosier, Cobb, & 

Wilson, 2002; Kaufmann, Schmalstieg, & Wagner, 2000; Salt, Atkins, & Blackall, 2008; 

Urban, et al., 2007; Warburton, 2009). Τα ευριματα δείχνουν πωσ τα online multi-user και 

3D περιβάλλοντα μποροφν μζςα από ποικίλεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ να υποςτθρίξουν 

τθ διδαςκαλία διαφόρων γνωςτικϊν πεδίων ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. Ρολλζσ 

φορζσ αυτό επιχειρείται ςτο πλαίςιο μιασ διεπιςτθμονικισ αλλά και διαπολιτιςμικισ 

προςζγγιςθσ. Ενδεικτικά, ςτισ υποενότθτεσ που ακολουκοφν παρακζτουμε παραδείγματα 

τζτοιων ερευνϊν.  

 

2.1.1 Τα 3D Ρεριβάλλοντα Μάκθςθσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

  

Στο χϊρο τθσ Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ φαίνεται πωσ διεξιχκθςαν οι περιςςότερεσ 

ζρευνεσ. Αντιπροςωπευτικά παραδείγματα αποτελοφν τα online και 3D περιβάλλοντα SEE 

(Shrine Educational Experience), Stori@Lombardia και Learning@Europe (Di Blas et al., 

2003a; 2005a,b,c; 2006b; Di Blas, Hazan & Paolini, 2003b; Di Blas, Paolini & Poggi, 2004) 

(Ρίνακασ 2.7).  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το SEE πραγματεφεται κρθςκευτικά, ιςτορικά, και κοινωνιολογικά 

ηθτιματα. Τα Stori@Lombardia και Learning@Europe εξετάηουν ηθτιματα που ςχετίηονται 

με τθν ιςτορία: το πρϊτο με τθν Λταλικι μεςαιωνικι ιςτορία και το δεφτερο με τθν 

ςφγχρονθ ευρωπαϊκι ιςτορία. Οι ερευνθτζσ ζδωςαν ζμφαςθ ςτθ ςυνεργαςία 

(collaboration) θ οποία υποςτθρίηεται μζςα από ζνα είδοσ ανταγωνιςμοφ βαςιςμζνου ςτισ 

«πολιτιςμικζσ» αποδόςεισ (“cultural” performances) (Di Blas et al., 2003b; 2004; 

2005a,b,c). 



Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ ενόσ 3D Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ για τθ Διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

20 

Ρίνακασ 2.7: Online 3D εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ για τθν Γ/κμια εκπαίδευςθ. 
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Αξιοποίθςαν επίςθσ, τα χαρακτθριςτικά τθσ Διαπολιτιςμικισ ανταλλαγισ (Intercultural 

exchange) αλλά και τθσ Εικονικισ παρουςίασ (Virtual presence: the subjective feeling of 

“being there”) (Carassa, Morganti, & Tirassa, 2004; Johnson, 2005). Οι μακθτζσ 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ μζςω ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων που αξιοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικο-εποικοδομθτικισ 

προςζγγιςθσ τθσ διδαςκαλίασ και με τθ μορφι των online ςυνεδριϊν (Di Blas et al., 

2003a,b). Για τθ διεξαγωγι αποτελεςμάτων - ςυμπεραςμάτων χρθςιμοποιικθκαν ποικίλεσ 

ςτρατθγικζσ αξιολόγθςθσ. Ο κφριοσ ςκοπόσ ιταν θ απόκτθςθ γνϊςθσ αλλά και θ ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων και ςτάςεων. Τα αποτελζςματα υπερζβθςαν τισ προςδοκίεσ των ερευνθτϊν.  

 

Αντίςτοιχεσ ζρευνεσ (ςε εξζλιξθ των τελευταίων χρόνων) μελετοφν τθν εκπαιδευτικι 

αξιοποίθςθ των 3D περιβαλλόντων ςτο Second Life (SL). Για παράδειγμα, ςτο SLENZ 

project (Ρίνακασ 2.7), μζςα από τα γνωςτικά αντικείμενα διάφορων επιςτθμονικϊν 

τομζων, περιζχονται κζματα που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 

ςυνεργαςίασ, κακϊσ και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων (Salt et al., 2008). Ανάλογο του SL 

ερευνθτικό παράδειγμα αποτελεί το SecondDMI project (De Lucia et al., 2009) (Ρίνακασ 

2.7), όπου οι φοιτθτζσ ςυνεργάηονται και αλλθλεπιδροφν κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ 

του μακιματοσ προγραμματιςμοφ τθσ γλϊςςασ C.  

 

Αναλυτικότερα, το SLENZ project απευκφνεται ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ τθσ Νζασ 

Ηθλανδίασ. Στόχοσ του project είναι να οριςτεί και να κατανοθκεί θ προςτικζμενθ αξία των 

multi–user εικονικϊν περιβαλλόντων, όπωσ το SL, ςε κζματα εμπειριϊν μάκθςθσ ςτουσ 

ενιλικεσ. Τα κζματα που κίγονται αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ αλλθλεπιδράςεων και 

ευκαιριϊν για επικοινωνία και ςυνεργαςία, κακϊσ και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

Επίςθσ, κίγονται κζματα που αφοροφν ςτθν ικανότθτα των εκπαιδευτικϊν να διδάξουν 

αλλά και των εκπαιδευόμενων να μάκουν μζςα ςτο SL. Επιδιϊκει να απαντιςει ςε 

ερωτιματα όπωσ τι είδουσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ μπορεί να υποςτθρίξει (να 

εξαςφαλίςει) ζνα περιβάλλον ςαν το SL και τι είναι ςθμαντικό να μελετιςουμε κακϊσ 

ςχεδιάηουμε και αναπτφςςουμε πόρουσ (resources) για να υποςτθρίξουμε τθ μάκθςθ ςτο 

SL. Απευκφνεται τόςο ςτουσ φοιτθτζσ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όςο και ςτουσ 

ςχεδιαςτζσ τζτοιων περιβαλλόντων. Αφορά ςτο γνωςτικό αντικείμενο διάφορων 

επιςτθμονικϊν τομζων και επιδιϊκεται θ εφαρμογι τθσ ομαδοςυνεργατικισ μεκόδου 

διδαςκαλίασ (Salt et al., 2008). 
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Ανάλογο ερευνθτικό παράδειγμα αποτελεί το SecondDMI project (De Lucia et al, 2009). 

Ρρόκειται για μια εικονικι πανεπιςτθμιοφπολθ που δθμιουργικθκε ςτο SL. Ραρζχει 

τζςςερισ εικονικοφσ χϊρουσ: ζναν κοινό χϊρο για τουσ φοιτθτζσ, μια ςυγκεκριμζνθ ηϊνθ 

για ςυνεργαςία, αίκουςεσ διδαςκαλίασ και χϊρουσ αναψυχισ. Τόςο το περιβάλλον όςο 

και τα αντικείμενα ςχεδιάςτθκαν με ςτόχο να υποςτθρίηουν τθ διεξαγωγι ςφγχρονων 

διαλζξεων και ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Επίςθσ, αναπτφχκθκε και ενςωματϊκθκε ζνα ad-

hoc Moodle plug-in ϊςτε να εμπλουτιςτεί το περιβάλλον με LMS (Learning Management 

System) υπθρεςίεσ. Σκοπόσ είναι θ ανάπτυξθ αλλθλεπιδράςεων αλλά και ευκαιριϊν 

επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ δαςκάλουσ και ςτουσ μακθτζσ, αλλά και ανάμεςα ςτουσ 

μακθτζσ. Οι φοιτθτζσ ςυνεργάςτθκαν ςτο μάκθμα προγραμματιςμοφ τθσ γλϊςςασ C. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, μελετικθκε κατά πόςο ςτα 3D multi-user περιβάλλοντα θ μάκθςθ είναι 

ςτενά ςυνδεδεμζνθ με παράγοντεσ όπωσ: θ αντίλθψθ του «ανικειν» ςε μια κοινότθτα 

μάκθςθσ των χρθςτϊν, θ επίγνωςθ, θ εικονικι παρουςία και θ επικοινωνία. Τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ιταν αρκετά ενκαρρυντικά. 

 

Τζλοσ, μζςα από το Alley Flats project (Ρίνακασ 2.7) επιδιϊκεται θ αξιοποίθςθ του SL ςτο 

πλαίςιο μιασ προςζγγιςθσ ςυνεργατικοφ και διεπιςτθμονικοφ τφπου ςε αποφοίτουσ τθσ 

αρχιτεκτονικισ ςχολισ (Jarmon, Traphagan, Mayrath, & Trivedi, 2009). Οι φοιτθτζσ που 

ςυμμετζχουν αποτελοφν μια ομάδα, ςυνεργάηονται και επιχειροφν να 

αναπτφξουν/καταςκευάςουν δφο πράςινα, βιϊςιμα ςχζδια αςτικισ ςτζγαςθσ που 

ονομάηονται Alley Flats. Μζςα από τθν ζρευνα επιχειρείται να κατανοθκεί θ φφςθ τθσ 

μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ ςτο SL. Για το ςκοπό αυτό ερευνικθκαν οι ςτάςεισ, οι απόψεισ 

των μακθτϊν, θ ευχρθςτία, κ.λπ. Επίςθσ, ερευνικθκαν ηθτιματα όπωσ: α) τι τφπουσ 

μάκθςθσ υποςτθρίηει το SL, β) αν θ μάκθςθ μζςα από το SL μεταφζρεται ςτθν πραγματικι 

ηωι, γ) αν οι μακθτζσ εκλαμβάνουν το SL ςαν εργαλείο μάκθςθσ. Για τθν ζρευνα αυτι 

χρθςιμοποιικθκαν διάφορεσ ποιοτικζσ μζκοδοι αξιολόγθςθσ των δεδομζνων, όπωσ 

ζρευνεσ ατομικζσ των φοιτθτϊν, ανάλυςθ περιεχόμενου των θμερολογίων που 

κρατοφςαν, θ ανάλυςθ των φωτογραφιϊν και βίντεο από το SL (Jarmon et al., 2009). 

Ρροκαταρκτικά αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι φοιτθτζσ είδαν πολφ κετικά τθν όλθ 

διαδικαςία, αν και το λογιςμικό εμφάνιςε προβλιματα ευχρθςτίασ. Επίςθσ, ζδειξαν ότι 

μποροφμε να ενιςχφςουμε τθν ποιότθτα τθσ μάκθςθσ των μακθτϊν και να αναπτφξουμε 

εικονικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ. 
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Ραρατθροφμε ότι κφριοσ ςκοπόσ των παραπάνω projects ιταν θ ανάπτυξθ 

αλλθλεπιδράςεων και ευκαιριϊν για επικοινωνία. Οι παιδαγωγικζσ που εφαρμόςτθκαν 

ιταν ςτο πνεφμα των εποικοδομθτικϊν κεωριϊν μάκθςθσ με εςτίαςθ ςτθ ςυνεργατικι 

μάκθςθ.  

 

2.1.2 Τα 3D Ρεριβάλλοντα Μάκθςθσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

 

Στο χϊρο τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, παράδειγμα μελζτθσ τθσ αξιοποίθςθσ των 3D 

περιβαλλόντων μάκθςθσ αποτελεί το περιβάλλον του River City (Ρίνακασ 2.8). Βαςιςμζνο 

ςτα National Research Standards (National Research Council, 2000) ςχεδιάςτθκε για τα 

γνωςτικά αντικείμενα τθσ βιολογίασ και τθσ επιδθμιολογίασ με ςκοπό τθ διδαςκαλία 

επιςτθμονικισ ζρευνασ ςτα πεδία αυτά (Dieterle & Clark, 2007; Ketelhut, Dede, Clarke, 

Nelson, & Bowman, 2007). Οι μακθτζσ επιςκζπτονται το περιβάλλον του River City και 

μεταφζρονται ςε μια άλλθ εποχι (19ο αιϊνα), όπου καλοφνται, με τισ γνϊςεισ που τουσ 

προςφζρει θ εποχι τουσ (21οσ αι.), να επιλφςουν προβλιματα που ςχετίηονται με τθν 

υγεία. Συγκεκριμζνα, τα παιδιά ςχθματίηουν μικρζσ ομάδεσ και αναηθτοφν τισ αιτίεσ των 

προβλθμάτων αυτϊν. Στθ ςυνζχεια, καλοφνται να ςυλλζξουν δεδομζνα και να προτείνουν 

λφςεισ. Εκφράηουν υποκετικά ςενάρια και τα εφαρμόηουν. Επίςθσ, ελζγχουν τα ςενάρια 

αυτά μζςα από τισ υποκζςεισ τουσ και τθν εφαρμογι τουσ ϊςτε να καταλιξουν ςε τελικζσ 

λφςεισ. 

  

Ρίνακασ 2.8: Online 3D εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ για τθ Β/κμια εκπαίδευςθ. 
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Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι μακθτζσ τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ ανζπτυξαν 

ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ που ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του 21ου αιϊνα, π.χ. 

δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτο να μποροφν να επιλζγουν, να ςυλλζγουν, να υποκζτουν, να 

εφαρμόηουν, να ελζγχουν. Επίςθσ, απζκτθςαν επιςτθμονικι γνϊςθ (Dieterle & Clark, 2007; 

Ketelhut et al., 2007). Οι μακθτζσ εδϊ μακαίνουν ςτο πλαίςιο τθσ κατανεμθμζνθσ 

(distributed) και εμπλαιςιωμζνθσ (situated) φφςθσ τθσ γνϊςθσ κακϊσ ςκζφτονται, 
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μακαίνουν και εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ, οι οποίεσ αποτελοφν και τισ κοινότθτεσ 

μάκθςθσ (Chaiklin & Lave, 1993; Engeström & Middleton, 1996; Hutchins, 1995; Wenger, 

1998).  

 

Θ κφρια εςτίαςθ τθσ ζρευνασ αυτισ ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δεξιοτιτων 

και τθν απόκτθςθ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Το περιβάλλον του River City υποςτθρίηει τθν 

κατανεμθμζνθ (distributed) και εμπλαιςιωμζνθ (situated) φφςθ τθσ μάκθςθσ και 

ςυγκεκριμζνα προτείνει τθ ςυνεργατικι μάκθςθ. 

 

2.1.3 Τα 3D Ρεριβάλλοντα Μάκθςθσ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

 

Στο χϊρο τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αναδφονται ανάλογεσ ζρευνεσ που τονίηουν τθ 

ςυμβολι των online 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Ρίνακασ 

2.9). Για παράδειγμα, το περιβάλλον τoυ FaTe2 (Fairy Tales and Technology), που 

ςυνδυάηει εκπαίδευςθ και ψυχαγωγία (edutainment), ςχεδιάςτθκε για τθ διδαςκαλία του 

μακιματοσ τθσ Γλϊςςασ και για παιδιά θλικίασ 8-11 ετϊν (Ρίνακασ 2.9). ‘Ζχει τα εξισ 

χαρακτθριςτικά: αφιγθςθ (storytelling), υπερκείμενο (hypertext), παιχνίδια (games), 

ςυνεργατικι μάκθςθ και κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ (Garzotto & Forfori, 2006). Ριο 

ςυγκεκριμζνα, το FaTe2 υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ φανταςίασ των 

παιδιϊν μζςα από τθν ανάπτυξθ ςθμαντικϊν αφθγθματικϊν δεξιοτιτων (narrative skills). 

Οι μακθτζσ εκτελοφν δφο ειδϊν ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν: α) ςτθ 

δθμιουργία μιασ γραμμικισ ιςτορίασ (linear story) και β) ςτθ δθμιουργία μιασ «υπερ-

ιςτορίασ» (hyperstory) για να «ενςωματϊςουν» τθ δικι τουσ ιςτορία (build-in-story).  

 

Συνοπτικά, τo FaTe2 παρζχει ζναν διαδικτυακό, πολυδιάςτατο υπερχϊρο για πολλαπλοφσ 

χριςτεσ (web-based, multi-user, multi-dimension hyperspace), όπου τα παιδιά μποροφν να 

ςυναντθκοφν, να επικοινωνιςουν, να παίξουν και να εκτελζςουν αφθγθματικοφ τφπου 

δραςτθριότθτεσ. Οι μακθτζσ δουλεφουν ςυνεργατικά και ζτςι αναπτφςςεται το αίςκθμα 

τθσ «κοινότθτασ τθσ αφιγθςθσ» (“storytelling community”). To FaTE2 ςυνδυάηει 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο και δραςτθριότθτεσ που ενιςχφουν ςυναιςκιματα, 

αναπτφςςουν κίνθτρα και βελτιϊνουν τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ (Druin, 1999; Prensky, 2003). 
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Ρίνακασ 2.9: Online 3D εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ για τθν Α/κμια εκπαίδευςθ. 
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Οι Chen et al. (2007), περιγράφουν τθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ ενόσ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ (Desktop Virtual Reality Earth Motion System - DVREMS), προκειμζνου 

αυτό να χρθςιμοποιθκεί ςτθν τάξθ ςτο μάκθμα τθσ αςτρονομίασ. Το ςφςτθμα αυτό 

ςχεδιάςτθκε για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου ςτο να 

αποςαφθνίςουν ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθν κίνθςθ τθσ γθσ. Κατά το ςχεδιαςμό δόκθκε 

ζμφαςθ ςε ό,τι αφορά ςτα εξισ: πλθροφορία (information), χωρικι ςυμπεριφορά (spatial 

behavior), χειριςμόσ (manipulation) και αναπαράςταςθ εννοιϊν (concept representation). 

Στθν ζρευνα αυτι ςυμμετείχαν 21 μακθτζσ τθσ Στϋ τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου. Τα 

αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι μακθτζσ χρθςιμοποιϊντασ το εικονικό αυτό περιβάλλον 

βοθκικθκαν ςθμαντικά ςτο να κατανοιςουν ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθν κίνθςθ τθσ 

γθσ. Οι ερευνθτζσ ςχεδίαςαν το περιβάλλον αυτό εντάςςοντασ δραςτθριότθτεσ που 

υποςτθρίηουν τθν εξατομικευμζνθ ανακαλυπτικοφ τφπου μάκθςθ. 

 

Θ ζνταξθ των online και 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα του 

Δθμοτικοφ ςχολείου υπιρξε αντικείμενο μελζτθσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ του Quest 

Atlantis (Barab, Gresalfi, Dodge, & Ingram-Goble, 2010) (Ρίνακασ 2.9). Επιδίωξθ ιταν θ 

δόμθςθ μιασ διαδικτυακισ κοινότθτασ μζςα ςε ζνα περιβάλλον μάκθςθσ για πολλαπλοφσ 

χριςτεσ. Τα παιδιά (θλικίασ 9-12 ετϊν) κινθτοποιοφνται ςτο να επιλφουν προβλιματα που 
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ςχετίηονται με τθ δικιά τουσ πραγματικότθτα (real-world problems). Αξιοποιοφνται 

ςτρατθγικζσ για online παιχνίδια ρόλων. Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν, τόςο κατά τθ διάρκεια 

του ςχολικοφ προγράμματοσ όςο και ζξω από αυτό. Ταξιδεφουν ςε εικονικοφσ χϊρουσ και 

εκτελοφν δραςτθριότθτεσ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου. Μιλοφν μεταξφ τουσ αλλά και με 

τουσ μζντορεσ και χτίηουν τθν εικονικι τουσ προςωπικότθτα (virtual personae) (Barab et 

al., 2007a). Το περιβάλλον του Quest Atlantis ςχεδιάςτθκε ςαν ζνα πλαίςιο μάκθςθσ που 

ςυνδυάηει τθν εκπαίδευςθ, τθν ψυχαγωγία και τθν κοινωνικι δράςθ (Barab et al., 2007b). 

Συμμετείχαν μακθτζσ από ΘΡΑ, Κίνα, Σιγκαποφρθ και Δανία. Ζγινε επίςθσ προςπάκεια να 

ενταχκεί ςτο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ. 

 

Οι ερευνθτζσ του Quest Atlantis υποςτθρίηουν πωσ για μια τζτοια προςπάκεια πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ οι κοινωνικοί παράγοντεσ τθσ πραγματικισ ηωισ, τουσ οποίουσ πρζπει 

και να κατανοιςουμε καλά, ϊςτε να αποτελζςουν ζνα είδοσ δυναμικισ επιρροισ για τα 

παραπάνω (Barab, et al., 2010). Κλειδί ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ είναι θ ενςωμάτωςθ 

μιασ κοινωνικισ ατηζντασ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν υπονομεφει οφτε τθν ψυχαγωγία 

όςων ςυμμετζχουν αλλά οφτε τθν ακαδθμαϊκι πλευρά ενόσ τζτοιου προγράμματοσ (Barab 

et al., 2007a). 

 

Επομζνωσ, εφαρμόηεται θ εξατομικευμζνθ και ςυνεργατικι μάκθςθ, κακϊσ επιχειρείται θ 

αξιοποίθςθ των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Επίςθσ, 

επιδιϊκεται μια ποικιλία ςτόχων που ςυνδυάηει τθν εκπαίδευςθ, τθν ψυχαγωγία και τθν 

κοινωνικι δράςθ. 

 

2.1.4 Άλλα παραδείγματα αξιοποίθςθσ των 3D Ρεριβαλλόντων  

 

Ρολλοί διδάςκοντεσ ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα χρθςιμοποιοφν τα 3D περιβάλλοντα 

μάκθςθσ ωσ εκπαιδευτικό, διδακτικό και ερευνθτικό εργαλείο (Coffman & Klinger, 2007; 

Kelton, 2007; Conklin, 2007; Simteach, 2008). Σχολεία όπωσ το Suffern Middle School ςτθ 

Νζα Υόρκθ, διεξάγει ζρευνεσ προκειμζνου να βρει τρόπουσ αξιοποίθςθσ του SL (Second 

Life) ςε ηθτιματα μάκθςθσ. Επίςθσ, αρκετοί εκπαιδευτικοί τθσ Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ διεξάγουν ςχετικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ, προκειμζνου να 

μελετιςουν δυνατότθτεσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ (Knittle, 2008). Φαίνεται, λοιπόν, ότι 

τα 3D εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ αξιοποιοφνται ςτουσ χϊρουσ τθσ ιατρικισ 

εκπαίδευςθσ και υγείασ, ςτθ μουςειακι εκπαίδευςθ, ςτθ διδαςκαλία διαφόρων 
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γνωςτικϊν αντικειμζνων όπωσ αρχιτεκτονικι, γλϊςςα και μακθματικά, αλλά και ςτο χϊρο 

των επιχειριςεων και του θλεκτρονικοφ εμπορίου. Μερικά τζτοια παραδείγματα 

περιγράφονται παρακάτω. 

 

Οι Boulos et al. (2007) αναφζρουν παραδείγματα που αφοροφν ςτθν ιατρικι εκπαίδευςθ 

και υγεία ςτο Second Life και περιγράφουν δφο περιπτϊςεισ: α) Ρεριγράφουν το 

HealthInfo Island (http://infoisland.org/health_info), β) Στο Virtual Neurological Education 

Center (VNEK, http://www.vnec.co.uk/) (University of Plymouth, Devon, UK), οι χριςτεσ 

μποροφν να επιλζξουν από μια ςειρά νευρολογικισ φφςεωσ ςυμπτϊματα ενδεικτικά 

νευρολογικϊν δυςλειτουργιϊν, να τα οικειοποιθκοφν μζςω των avatars που 

εκπροςωποφνται και ζτςι να ζχουν μια πλιρθ ενθμζρωςθ πάνω ςε αυτά αλλά και μια 

πλιρθ γνϊςθ όςον αφορά τθν πικανι αντιμετϊπιςι τουσ. Πλα αυτά ςε ζνα περιβάλλον 

όπου μποροφν επίςθσ να ζρχονται ςε επικοινωνία με ερευνθτζσ, ειδικοφσ γιατροφσ 

(ψυχολόγουσ, ψυχοκεραπευτζσ, κ.λπ.), αλλά και αςκενείσ. Τουσ παρζχεται επίςθσ υλικό 

υποςτιριξθσ αν είναι φίλοι ι μζλθ οικογζνειασ ατόμων με τζτοιου είδουσ προβλιματα ι 

ακόμα όταν οι ίδιοι οι χριςτεσ πάςχουν από τζτοιου είδουσ προβλιματα. 

 

Ρολλά επιπλζον εκπαιδευτικά projects που αφοροφν ηθτιματα ιατρικισ και υγείασ ζχουν 

χρθςιμοποιιςει ι χρθςιμοποιοφν το Second Life. Για παράδειγμα, ςτο Ohio University Sim 

in Second Life, ο επιςκζπτθσ μπορεί να μάκει ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ τθσ fast food 

διατροφισ ςε ηθτιματα υγείασ. Ρρόκειται για ζνα παιχνίδι ςτόχοσ του οποίου είναι οι 

ςυμμετάςχοντεσ να αποκτιςουν ςωςτζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ ευεργετικζσ για τθν υγεία 

τουσ (http://vital.cs.ohiou.edu).  

 

Το Heart Murmur Sim in Second Life (ςτο San Jose State University, CA, USA) είναι ζνα άλλο 

παράδειγμα, μζςα από το οποίο παρζχεται ζνασ εικονικόσ κόςμοσ, και πιο ςυγκεκριμζνα 

μια εικονικι κλινικι όπου οι επιςκζπτεσ εξαςκοφν τισ ικανότθτζσ τουσ ςχετικά με τθν 

αναγνϊριςθ των ιχων από τισ ςτθκοςκοπιςεισ τθσ καρδιάσ 

(http://sprojects.mmi.mcgill.ca/mvs/mvsteth.htm).  

 

Πςοι ενδιαφζρονται για ηθτιματα γενετικισ φφςεωσ μποροφν να επιςκεφτοφν το Gene 

Pool ςτο Second Life (από το Texas Weslayan University in Fort Worth, USA). Ρρόκειται για 

ζνα εικονικό μουςείο-βιβλιοκικθ, όπου οι επιςκζπτεσ μποροφν να μάκουν για το DNA και 
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τα ανκρϊπινα χρωμοςϊματα με πολλζσ λεπτομζρειεσ 

(http://slur.com/secondlife/Immaculate/212/208/21). 

 

To US Centers for Disease Control and Prevention (CDC- http://cdc.gov), μελετϊντασ 

τρόπουσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ πάνω ςε ηθτιματα δθμόςιασ υγείασ, αξιοποιεί επίςθσ το 

Second Life προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.  

 

Το Genome project (http://slurl.com/secondlife/Genome/158/119/29) αναφζρεται ςτθ 

ςυνεργαςία μεταξφ δφο κακθγθτϊν του τμιματοσ τθσ Μικροβιολογίασ (ο ζνασ από το New 

England και ο άλλοσ από το Midwest). Για τισ ανάγκεσ του project υπάρχει ζνα νθςί το 

οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί από τουσ μακθτζσ προκειμζνου να κατανοιςουν 

ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθ γενετικι (Knittle, 2008). 

 

Οι Calongne & Hiles (2007), περιγράφουν επίςθσ παραδείγματα μζςα από τα οποία 

πανεπιςτιμια, εκπαιδευτικοί και ερευνθτζσ αξιοποιοφν τα 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ για 

ποικίλα γνωςτικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, αναφζρουν ότι το 2005 ο Terry Beaubois 

(Montana State University) αξιοποίθςε το Second Life προκειμζνου να διδάξει 

αρχιτεκτονικι ςτουσ φοιτθτζσ και μάλιςτα με ζναν τρόπο διεπιςτθμονικό, αφοφ μζςα από 

το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςυνζδεςε το γνωςτικό αντικείμενο τθσ αρχιτεκτονικισ με τθν 

τζχνθ και τθ μουςικι (Kieran, 2007). O Bryan Carter (University of Central Missuri) 

διδάςκοντασ το μάκθμα του γραπτοφ λόγου (English composition) ςτουσ φοιτθτζσ του το 

2007, αξιοποίθςε επίςθσ το SL. Στο πλαίςιο αυτό, οι φοιτθτζσ του ζπρεπε να μπουν ςτον 

εικονικό κόςμο και να βρουν ιςτορίεσ για να γράψουν. Συγκεκριμζνα, ζπρεπε να επιλζξουν 

3 κζματα ανάμεςα ςε 13 προτεινόμενεσ κεματικζσ (NMC Campus Observer, 2007). 

 

Το Sistine Chanel δθμιουργικθκε επίςθσ για να μελετιςει τθ ςυνειςφορά του Second Life 

ςτθν εκπαίδευςθ (Knittle, 2008). Αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα αρχιτεκτονικισ 

(http://slurl.com/secondlife/Paris%201900/44/169/24; 

http://slurl.com/secondlife/ROMA/215/25/22). 

 

Το NOOA (the National Oceanic and Atmospheric Administration, 

http://slurl.com/secondlife/Meteora/175/152/27) είναι μια προςομοίωςθ (interactive 

simulation) πάνω ςτο νθςί Meteroa ςε ςυνεργαςία με το ESRL (Earth Systems Research 

Laboratory). Ο χριςτθσ περιθγείται εικονικά πάνω από τθ γθ και παρατθρεί τα διάφορα 
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καιρικά ι κλιματολογικά φαινόμενα και το πϊσ αυτά μπορεί να επθρεάηονται από τον 

τρόπο που εκείνοσ ηει και κινείται ςτον πλανιτθ. Ζτςι μπορεί να κάνει προβλζψεισ για το 

μζλλον του πλανιτθ μασ (Hackathorn, 2006). 

 

Είναι γνωςτό ότι τα μουςεία, εδϊ και τουλάχιςτον μια δεκαετία, ζχουν αξιοποιιςει τα 

εικονικά περιβάλλοντα για πολλαπλοφσ χριςτεσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, 

απευκυνόμενα ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ. Σαν αποτζλεςμα, μια ςειρά από ανάλογεσ 

δραςτθριότθτεσ ςε ποικίλεσ εικονικζσ πλατφόρμεσ αξιοποιοφν τθν κοινωνικι τουσ φφςθ 

όπωσ το Active Worlds το Blaxxun ι το Second Life (Di Blas et al, 2005a,b,c; Lucey – Roper, 

2006; Urban et al., 2007).  

 

Στο πλαίςιο αυτό, μπορεί κανείσ για παράδειγμα να επιςκεφτεί το International 

Spaceflight Museum (http://slispaceflightmuseum.org/drupal/), που δθμιουργικθκε πάνω 

ςε ζνα νθςί ςτο Second Life ςτο Spaceport Alpha. Ο επιςκζπτθσ απολαμβάνει ζνα εικονικό 

ταξίδι που παραχωρείται ςτο Worldbridges Network 

(http://worldbridges.net/SL_Spaceflight_Museum_Tour) (Stevens, 2006). Επίςθσ, ανάλογο 

ταξίδι μπορεί να κάνει ο επιςκζπτθσ ςτο Aho Museum, το οποίο δθμιουργικθκε ςαν 

προςομοίωςθ του San Francisco Museum of Modern Art 

(http://blogs.electricsheepcompany.com/chris/?p=14) (Stevens, 2006), και πολλά άλλα. Θ 

βιβλιογραφία δείχνει πωσ απαιτείται αρκετι ζρευνα ακόμα ϊςτε τα περιβάλλοντα αυτά 

να διευκολφνουν τθν αλλθλεπίδραςθ και να ενιςχφουν τθ ςυνεργατικοφ τφπου μάκθςθ 

ανάμεςα ςτα μζλθ των κοινοτιτων που τα ςυγκροτοφν (Urban et al., 2007).  

 

Στο Midnight City (Doherty, Scientist, Rothfard, Barker, & Artist, 2006), υπάρχει το Global 

Outreach Morocco (G.O. Morocco) (Bedford, Birkedal, Erhard, Graff, Hempel, Minde et al., 

2006; Mason & Moutahir, Livingstone, & Kemp, 2006), το οποίο απευκφνεται ςε μακθτζσ 

με γνϊςεισ τεχνολογίασ, επιχειριςεων και οικονομικϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ τουριςτικισ 

βιομθχανίασ. Το Global Outreach Morocco (G.O. Morocco) project αξιοποιικθκε για 

κζματα οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτο Morocco. Ρρόκειται για ζνα εικονικό ταξίδι που 

παρζχει επίςθσ, ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ για τουσ μακθτζσ ςε ποικίλα εκπαιδευτικά πεδία 

όπωσ: πολιτιςμικι επίγνωςθ, δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, νοθτικι ανάπτυξθ, εςωτερικά 

κίνθτρα. 
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Οι Mennecke, Hassall & Triplett (2008) περιγράφουν ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςτθ 

διοίκθςθ Επιχειριςεων διάρκειασ 6 εβδομάδων, ςτο οποίο χρθςιμοποιικθκε το SL, 

προκειμζνου οι 29 φοιτθτζσ που ςυμμετείχαν να διδαχκοφν ςτρατθγικζσ και κζματα 

διαχείριςθσ που ςχετίηονται με το θλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce). Οι εκπαιδευόμενοι 

εμπλζκονται ςε βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ μζςα από πραγματικά προβλιματα που 

εμφανίηονται ςτο χϊρο των επιχειριςεων. Οι δραςτθριότθτεσ απαιτοφςαν εργαςία ςε 

ομάδεσ αλλά και ατομικι εμπλοκι. Στο τζλοσ, οι εκπαιδευόμενοι ζγραφαν μια ατομικι 

ζκκεςθ, όπου απαντοφςαν ςε διάφορεσ διερευνθτικζσ ερωτιςεισ ςχετικά με τισ 

δραςτθριότθτεσ που εκτζλεςαν.  

 

Θ Chang (2006) μελζτθςε το πϊσ κα μποροφςαν να εμπλακοφν οι πανεπιςτθμιακοί ςτθ 

δθμιουργία μιασ κοινότθτασ μάκθςθσ ςτο Second Life και πϊσ κα μποροφςε να δομθκεί 

μια τζτοια κοινότθτα. Συγκεκριμζνα, επιχείρθςε τθ δθμιουργία μια Κοινότθτασ Μάκθςθσ 

Second Life ςτο Ohio University, θ οποία αποτελείτο από πανεπιςτθμιακοφσ οι οποίοι κα 

ςυηθτοφςαν για το πϊσ εργαλεία ςαν το Second Life μποροφν να αξιοποιθκοφν με τον 

καλφτερο δυνατό τρόπο ςτθν κακθμερινι διδακτικι πρακτικι και ςε διάφορα γνωςτικά 

αντικείμενα. Τα μζλθ ςυναντιοφνταν εικονικά μία ι δφο φορζσ τθν εβδομάδα και με 

φυςικι παρουςία μία φορά το τρίμθνο (virtual and physical learning communities). Στόχοσ 

ιταν να εμπλακοφν όςο το δυνατόν περιςςότεροι ειδικοί αλλά και να μελετθκοφν 

ευκαιρίεσ για αποτελεςματικότερθ ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν (ειδικοί, ςχολικζσ 

τάξεισ). 

 

Οι Caprotti & Seppälä (2007) μελζτθςαν τρόπουσ αξιοποίθςθσ των εικονικϊν 

περιβαλλόντων μάκθςθσ, όπωσ το Second Life, ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτθν 

Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ (διανυςματικόσ λογιςμόσ, χριςθ χρθματοοικονομικϊν εννοιϊν 

ςε καταςτάςεισ κακθμερινϊν αναγκϊν, δθμιουργία δραςτθριοτιτων μάκθςθσ 

μακθματικϊν). Οι μακθτζσ «μακαίνουν δρϊντασ» (“learning by doing)” μζςα από 

εμπειρικι μάκθςθ (experiential learning) και αναςτοχαηόμενοι πάνω ςτισ δράςεισ τουσ. 

Μζςα ςε ζνα τζτοιο εικονικό περιβάλλον μάκθςθσ οι αφθρθμζνεσ ζννοιεσ (π.χ. 

γεωμετρικζσ αναπαραςτάςεισ) μποροφν να οπτικοποιθκοφν με ςυγκεκριμζνο και άμεςο 

τρόπο και οι μακθτζσ να περιθγθκοφν μζςα ςε αυτζσ εκπροςωποφμενοι από τα avatars. 

Ραρόλο που ζχουν μελετθκεί ηθτιματα που αφοροφν ςτθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ςε 

αυτά τα περιβάλλοντα μάκθςθσ, δεν ζχει γίνει ακόμα ξεκάκαρο το πϊσ κα μποροφςαν να 

αξιοποιθκοφν ςτθ διδαςκαλία αφθρθμζνων εννοιϊν όπωσ τα Μακθματικά. Δεν ζχει γίνει 
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ξεκάκαρο το τι καλφτερο ι τι διαφορετικό μποροφν να προςφζρουν ςε ςχζςθ με τα άλλα 

ςυμβατικά εκπαιδευτικά υλικά μάκθςθσ ι ακόμα και ςε ςχζςθ με τα εκπαιδευτικά 

εργαλεία που δθμιουργικθκαν με τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ όπωσ αυτά που μζχρι 

τϊρα χρθςιμοποιοφνται. Στο Second Life παρατθρείται ότι θ διδαςκαλία των 

Μακθματικϊν αποτελεί περιοχι περιοριςμζνθσ ζρευνασ. Ρολφ λίγα Ρανεπιςτιμια 

επιχειροφν να αξιοποιιςουν το Second Life προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Ζνα από αυτά 

είναι το Warwick University Maths Department (Kirriemuir, 2007).  

 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ επομζνωσ, θ τυπικι εκπαίδευςθ φαίνεται να επιχειρεί ζνα είδοσ 

εδραίωςθσ μζςα ςτουσ 3D εικονικοφσ χϊρουσ, κακϊσ αυτοί αποτελοφν νζα είδθ 

περιβαλλόντων μάκθςθσ και εμπεριζχουν νζου τφπου αναδυόμενεσ δυνατότθτεσ. Για το 

λόγο αυτό, εκπαιδευτικοί και ερευνθτζσ (ςχολεία και πανεπιςτιμια) από όλον τον κόςμο 

προςανατολίηονται προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι (Calongne & Hiles, 2007; NMC Campus 

Observer, 2007; NMC Virtual Worlds, 2007).  

 

2.1.5. Συμπεράςματα για τθ διδακτικι αξιοποίθςθ των 3D εικονικϊν 

περιβαλλόντων μάκθςθσ 

 

Μελετϊντασ ιδιαίτερα τισ ζρευνεσ που ςυνδζονται με τθν αξιοποίθςθ των online και 3D 

περιβαλλόντων ςτο χϊρο τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

διαπιςτϊνουμε πωσ μποροφν να προςφζρουν ςθμαντικά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ 

διδακτικι αξιοποίθςι τουσ ςτθν κακθμερινι πρακτικι μζςα από τα διάφορα γνωςτικά 

πεδία ςτο πλαίςιο του ςχολικοφ προγράμματοσ μπορεί να αποτελζςει μια πλοφςια 

εμπειρία μάκθςθσ. Τα οφζλθ τουσ ςυνδζονται με τθν απόκτθςθ γνϊςεων αλλά και τθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων, ςτάςεων και κινιτρων ςε ατομικό και ςυνεργατικό επίπεδο (Barab 

et al., 2006; Barab et al., 2007a,b; Chen et al., 2007; Chittaro & Ranon, 2007; Di Blas et al., 

2006b; Di Blas & Poggi, 2006; Konstantinidis et al., 2010).  

 

Ωςτόςο, οι ζρευνεσ οδθγοφν και ςε μια ςειρά ερευνθτικϊν ερωτθμάτων που κακιςτοφν 

αναγκαία τθν περαιτζρω μελζτθ των περιβαλλόντων αυτϊν. Τα ςθμαντικότερα ερευνθτικά 

ερωτιματα αντανακλοφν προβλθματιςμοφσ που ςυνδζονται με:  

• Τθν ζνταξθ των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτο ςχολικό πρόγραμμα τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Δθλαδι, με τθν επίτευξθ τθσ 

διδακτικισ αξιοποίθςθσ των περιβαλλόντων αυτϊν ςτθν κακθμερινι διδακτικι 
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πρακτικι (Barab et al., 2006; Barab et al., 2007a,b; Chen et al., 2007; Chittaro & 

Ranon, 2007; Di Blas, et al., 2006b; Di Blas & Poggi, 2006a). 

• Τθ δόμθςθ αποτελεςματικϊν κοινοτιτων μάκθςθσ ςτα περιβάλλοντα αυτά. Τι 

είδουσ νζεσ αντιλιψεισ πρζπει να διαμορφωκοφν για το ςκοπό αυτό (Barab et al., 

2007a,b). 

• Τθν αξιοποίθςθ των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ, ϊςτε να πετφχουμε 

αποτελεςματικι μάκθςθ ςε ατομικό και ςε ςυνεργατικό επίπεδο (Chen et al., 

2007; Di Blas et al, 2006b). 

• Τον προςδιοριςμό ζγκυρων μεκόδων αξιολόγθςθσ των περιβαλλόντων αυτϊν 

(Brenton et al., 2007; Di Blas et al 2006b; Dieterle & Clark, 2007; Nigel, 2007). 

• Τθν αξιοποίθςι τουσ ςτθ διδαςκαλία διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων, όπωσ τα 

Μακθματικά, θ αρχιτεκτονικι, θ γλϊςςα κ.λπ. (Kieran, 2007; Caprotti & Seppälä 

2007; Chang, 2006). 

• Τθν επιλογι και διαμόρφωςθ κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν ςτρατθγικϊν και 

μεκοδολογιϊν (Coffman & Klinger, 2007). 

• Τθ δόμθςθ και ζνταξθ αποτελεςματικϊν δραςτθριοτιτων, προκειμζνου τα 

περιβάλλοντα αυτά να γίνουν ζνα πετυχθμζνο εκπαιδευτικό εργαλείο (Di Blas,et 

all., 2003b; 2005a,b,c; 2006b; Lucey-Roper, 2006). 

 

Οι ζρευνεσ οδθγοφν επίςθσ ςτθν αναγκαιότθτα μελζτθσ επιμζρουσ κεμάτων όπωσ: 

• Θ δόμθςθ τθσ δυάδασ ωσ ομάδασ μζςα ςε ζνα τζτοιο περιβάλλον (Barab, Scott, 

Siyahhan, Goldstone, Ingram-Goble, Zuiker et al., 2009). 

• Τισ ςχζςεισ φφλλου και κινιτρων ςτα 3D εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Barab et al., 

2007a,b). 

• Θ ςυνεργαςία – διαπολιτιςμικι ανταλλαγι και εικονικι παρουςίαςθ ςτα 3D 

εκπαιδευτικά (Di Blas et al, 2006b). 

• Θ αρχιτεκτονικι των περιβαλλόντων αυτϊν, ϊςτε να αξιοποιθκοφν 

αποτελεςματικότερα ςτθν εκπαίδευςθ (Ieronutti & Chittaro, 2007; Sims, 2007). 

• Ο κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ εςτιαςμζνοσ ςε ηθτιματα ευχρθςτίασ (π.χ. θ πλοιγθςθ) 

(Boulos et al., 2007; Chittaro & Ranon 2007; Youngblut, 1998). 

 

Βαςικό χαρακτθριςτικό ςτο οποίο ςυγκλίνουν όλεσ οι ζρευνεσ (που περιγράφτθκαν και 

ςτισ προθγοφμενεσ υποενότθτεσ) είναι ότι τα 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ μποροφν να 

υποςτθρίξουν τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ. Για το λόγο αυτό, οι παιδαγωγικζσ 



Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ ενόσ 3D Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ για τθ Διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

33 

ςτρατθγικζσ που ςυνδζονται με το γενικό διδακτικό ςχεδιαςμό τουσ χρθςιμοποιοφν 

κυρίωσ κοινωνικο-εποικοδομθτικοφσ τφπουσ μάκθςθσ. Οι παιδαγωγικζσ τουσ μζκοδοι 

ποικίλουν, αν και κυρίωσ εςτιάηονται ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ των ατόμων που 

εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Συνδυάηοντασ ποικίλεσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ 

και διδακτικζσ μεκόδουσ, τα 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ ζχουν τθ δυνατότθτα να γίνουν 

ζνα δυναμικό εργαλείο για αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ. Επιπλζον, τα 

περιβάλλοντα αυτά ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να αλλθλεπιδροφν ταυτόχρονα 

εξαςφαλίηοντασ υψθλά επίπεδα ςυμμετοχισ (Bouta, Retalis & Paraskeva, 2012).  

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, ο βαςικόσ προβλθματιςμόσ τθσ ζρευνασ αυτισ 

ςυνδζεται με: 

α) Τθν ανάγκθ για περαιτζρω μελζτθ και ζρευνα τθσ ζνταξθσ των 3D περιβαλλόντων 

μάκθςθσ ςτο ςχολικό πρόγραμμα ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Δθλαδι, τθν 

ανάγκθ για ζρευνα και μελζτθ ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των περιβαλλόντων αυτϊν 

ςτθν κακθμερινι διδακτικι πρακτικι (Barab et al., 2007a,b; Chen et al., 2007; Di Blas 

et al., 2006b; Chittaro & Ranon, 2007). 

β) Τθν ανάγκθ για περαιτζρω μελζτθ και ζρευνα ςχετικά με το πϊσ μπορεί ζνα 3D 

περιβάλλον μάκθςθσ να υποςτθρίξει διάφορεσ μορφζσ μάκθςθσ και ιδιαίτερα τθ 

ςυνεργατικι (Chen et al., 2007; Di Blas & Poggi, 2006a; Konstantinidis et al., 2010). 

γ) Τθν ανάγκθ για περαιτζρω μελζτθ και ζρευνα ςχετικά με τθ δόμθςθ 

αποτελεςματικϊν δραςτθριοτιτων, προκειμζνου τα περιβάλλοντα αυτά να γίνουν 

ζνα πετυχθμζνο εκπαιδευτικό εργαλείο (Di Blas et al., 2003a,b; 2005a,b,c; 2006b; 

Lucey-Roper, 2006). 

δ) Τθν ανάγκθ για περαιτζρω μελζτθ και ζρευνα ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των 3D 

περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθ διδαςκαλία διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων, όπωσ 

τα Μακθματικά, θ αρχιτεκτονικι, θ γλϊςςα κ.λπ., με τθν υποςτιριξθ των 3D 

περιβαλλόντων μάκθςθσ (Caprotti & Seppälä, 2007; Chang, 2006; Kieran, 2007).  

 

Ρροκειμζνου να επιτευχκεί αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ και να υποςτθριχκοφν 

κατάλλθλα δομθμζνεσ δραςτθριότθτεσ για το μάκθμα των Μακθματικϊν ςτθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, μελετιςαμε τθν υιοκζτθςθ κατάλλθλων παιδαγωγικϊν 

ςυνκθκϊν οι οποίεσ υποςτθρίηουν τθν αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν κακϊσ αυτοί 

ςυνεργάηονται. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ μελετιςαμε τα ςυνεργατικά ςενάρια μάκθςθσ 

ςτα οποία αναφζρεται θ παρακάτω ενότθτα. 
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2.2 Συνεργατικι Μάκθςθ και Συνεργατικά Σενάρια για μάκθςθ μζςω 

του υπολογιςτι  

 

Αξιοποιϊντασ τα 3D περιβάλλοντα για να υποςτθρίξουμε τθ ςυνεργατικι μάκθςθ, πρζπει 

να εςτιαςτοφμε ςτθ δόμθςθ και ρφκμιςθ αλλθλεπιδράςεων ανάμεςα ςτα άτομα που 

ςυνεργάηονται μζςα από τισ ομάδεσ τουσ. Οι ζρευνεσ τονίηουν ότι θ αποτελεςματικι 

ςυνεργατικι μάκθςθ εξαρτάται από τθν ποικιλομορφία και τθν πυκνότθτα των 

αλλθλεπιδράςεων ςτισ οποίεσ τα άτομα εμπλζκονται κακϊσ αυτά ςυνεργάηονται 

(Dillenbourg & Hong, 2008). Οι αλλθλεπιδράςεισ αυτζσ είναι το «κλειδί» για μια 

αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ (Jermann et al., 2001; Dillenburg & Fischer, 2007). 

Ζνα προςεκτικά ςχεδιαςμζνο ςενάριο μάκθςθσ κα μποροφςε να εξαςφαλίςει ποικιλία 

αλλθλεπιδράςεων.  

 

Στθν ενότθτα αυτι, αρχικά περιγράφουμε και ορίηουμε τθ ςυνεργατικι μάκθςθ 

υποςτθριηόμενθ από υπολογιςτι (CSCL), όπωσ αυτι αναφζρεται ςτθ βιβλιογραφία. Στθ 

ςυνζχεια, περιγράφουμε και ορίηουμε τουσ τφπουσ των ςεναρίων που μποροφν να 

υποςτθρίξουν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ μζςα από ζνα περιβάλλον υπολογιςτι και τισ 

ςτρατθγικζσ που κα μποροφςαν να υποςτθρίξουν αυτά τα ςενάρια. Τζλοσ, αναφερόμαςτε 

ςτο γιατί προτείνουμε τα CSCL scripts προκειμζνου να υποςτθριχκεί θ μάκθςθ ςτα online 

3D περιβάλλοντα μάκθςθσ. 

 

2.2.1 Η ςυνεργατικι μάκθςθ μζςω υπολογιςτι (CSCL) 

 

2.2.1.1 Η προζλευςθ τθσ CSCL 

 

Θ CSCL ςυνδζεται ςτενά με τθν CSCW (Computer Supported Collaborative Work). Σφμφωνα 

με τον οριςμό που δόκθκε από το Ρανεπιςτιμιο του Τζξασ, θ CSCW είναι ζνα διαδικτυακό 

ςφςτθμα βαςιηόμενο ςτον υπολογιςτι (computer based network system) το οποίο 

υποςτθρίηει τθν ομαδικι εργαςία που ζχει κοινι αποςτολι. Ραρζχει μία κοινι 

διεπιφάνεια (interface) ϊςτε τα μζλθ τθσ ομάδασ να εργάηονται μαηί. 

 

Τόςο θ CSCW όςο και θ CSCL επιχειροφν να υποςτθρίξουν τθ ςυνεργατικότθτα, αλλά από 

διαφορετικι ςκοπιά. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ το ενδιαφζρον ςτρζφεται γφρω από τισ 

τεχνικισ φφςεωσ προδιαγραφζσ προκειμζνου να επιτευχκεί θ επικοινωνία και θ 
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ςυνεργαςία, ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ ςκοπόσ είναι θ ίδια θ μάκθςθ βαςιηόμενθ ςτθ 

ςυνεργαςία και ςε ςυγκεκριμζνο παιδαγωγικό πλαίςιο. 

 

Ο Ρίνακασ 2.10 που ακολουκεί δείχνει τισ βαςικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτισ CSCL και CSCW 

(Hinze-Hoare, 2006). 

 

Ρίνακασ 2.10: Βαςικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτθν CSCL και CSCW. 

CSCW CSCL 

Εςτιάηει ςτισ τεχνικζσ για επικοινωνία. Εςτιάηει ςε αυτό για το οποίο πρζπει να υπάρξει 

επικοινωνία. 

Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε χϊρουσ 

επιχειριςεων.  

Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτθν εκπαίδευςθ. 

Σκοπόσ είναι να διευκολφνει τθν επικοινωνία 

τθσ ομάδασ και τθν παραγωγικότθτα. 

Σκοπόσ είναι να υποςτθρίξει τουσ μακθτζσ ςτο 

να μάκουν «μαηί». 

 

 

2.2.1.2 Οριςμόσ τθσ Συνεργατικισ μάκθςθσ 

 

Θ ςυνεργατικι μάκθςθ μζςω υπολογιςτι (CSCL -Computer Supported Collaborative 

Learning) κεωρείται ωσ μια από τισ πιο ελπιδοφόρεσ καινοτομίεσ ςτο χϊρο τθσ ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ για τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ (De Corte, 1996; Lehtinen, 

Hakkarainen, Lipponen, Rahikainen, & Muukkonen, 1999). 

 

Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται ι αναγκάηονται να ςυνεργαςτοφν, προκειμζνου να επιλφςουν 

ζνα πρόβλθμα ι να διεκπεραιϊςουν μια εργαςία. Στθν ιδανικι μορφι τθσ, θ ςυνεργατικι 

μάκθςθ περιλαμβάνει τθν αμοιβαία δζςμευςθ των μακθτϊν ςε μια ςυντονιςμζνθ 

προςπάκεια ϊςτε να επιλφςουν ζνα πρόβλθμα μαηί ι να αποκτιςουν μαηί τθ νζα γνϊςθ 

(Lehtinen et al, 1999). Υπό αυτι τθ μορφι, θ ςυνεργατικι μάκθςθ ςυμφωνεί με τισ νζεσ 

αντιλιψεισ τθσ μάκθςθσ αφοφ αντιτίκεται ςτο παραδοςιακό πρότυπο τθσ "άμεςθσ 

μετάδοςθσ" τθσ γνϊςθσ από τον εκπαιδευτικό, όπου οι μακθτζσ είναι οι πακθτικοί 

αποδζκτεσ τθσ γνϊςθσ (De Corte, 1996). 

 

Ο πιο ευρζωσ διαδεδομζνοσ οριςμόσ περιγράφει τθ ςυνεργατικι μάκθςθ ςαν μια 

κατάςταςθ ςτθν οποία δφο ι περιςςότερα άτομα μακαίνουν ι επιχειροφν να μάκουν κάτι 



Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ ενόσ 3D Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ για τθ Διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

36 

μαηί (Dillenbourg, 1999). Κάκε ςτοιχείο του οριςμοφ αυτοφ μπορεί να ερμθνευτεί με 

διάφορουσ τρόπουσ: 

• «δφο ι περιςςότερα άτομα»: μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα ηευγάρι, ςε μια μικρι 

ομάδα (3-5 ατόμων), ςε μια τάξθ (20-30 ατόμων), ςε μια κοινότθτα (μερικϊν 

εκατοντάδων ατόμων ι μερικϊν χιλιάδων), ςε μια ολόκλθρθ κοινωνία (αρκετϊν 

χιλιάδων ι εκατομμυρίων ατόμων κ.λπ. 

• «μακαίνουν κάτι» ι «επιχειροφν να μάκουν»: μπορεί να ςθμαίνει ότι 

παρακολουκοφν ζνα μάκθμα ι ότι μελετοφν για μια κοινι εργαςία ι ότι εκτελοφν 

ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ όπωσ π.χ. τθν επίλυςθ προβλιματοσ. 

• «μαηί»: μπορεί να αναφζρεται ςε διαφορετικζσ μορφζσ αλλθλεπίδραςθσ όπωσ 

πρόςωπο με πρόςωπο ι μζςω υπολογιςτι, ςφγχρονθ ι αςφγχρονθ. Επίςθσ, μπορεί 

να ςυνδζεται με το πόςο ςυχνά ι όχι ςυμβαίνουν αυτζσ οι αλλθλεπιδράςεισ ι 

ακόμθ με το κατά πόςο ςυμβάλλουν ςε μια ςυντονιςμζνθ προςπάκεια ι ςε μια 

εργαςία κατανεμθμζνθ με ςυςτθματικό τρόπο.  

 

Θ δυνατότθτα ποικίλων ςυνδυαςμϊν των παραπάνω εννοιϊν δθμιουργεί διαφορετικζσ 

περιςτάςεισ μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ. Δθμιουργεί, επίςθσ, περιπτϊςεισ μελζτθσ τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ με διαφορετικζσ διαβακμίςεισ. Για παράδειγμα, πολλζσ εμπειρικζσ 

μελζτεσ που αφοροφν ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ είναι μικρισ 

διαβάκμιςθσ, αφοφ ςυνικωσ δφο ζωσ πζντε άτομα ςυνεργάηονται για το πολφ μία ϊρα.  

 

Το ενδιαφζρον για το πϊσ μπορεί να προκφψει θ ςυνεργατικι μάκθςθ – ςαν αποτζλεςμα 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ (process-oriented) - κρφβεται πίςω από τισ περιςςότερεσ 

ζρευνεσ για τθν CSCL κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ (Dillenbourg, 1999; 

Paavola, Lipponen, & Hakkarainen, 2004; Stahl, 2002). Ρρόκειται για το πζραςμα από τθν 

εξατομικευμζνθ μάκθςθ ςτθ μάκθςθ μζςα από τθν ομάδα ι ακόμα για μια μάκθςθ 

επθρεαηόμενθ και αποκτϊμενθ ςε ζνα ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο κακϊσ μζςα εδϊ οι 

ομάδεσ αλλθλεπιδροφν με άλλεσ ομάδεσ προκειμζνου να δομιςουν τθ γνϊςθ τουσ και να 

μάκουν (Engeström, 2004).  

 

2.2.1.3 Η φφςθ τθσ υποςτθριηόμενθσ από τον υπολογιςτι ςυνεργατικισ μάκθςθσ (CSCL)  

 

Στθν υπόκεςθ ότι θ ςυνεργατικι μάκθςθ μπορεί να είναι ψυχολογικι διεργαςία ι μια 

παιδαγωγικι μζκοδοσ, ο Dillenbourg (1999) υποςτθρίηει ότι: θ ςυνεργατικι μάκθςθ δεν 
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είναι οφτε ζνασ απλόσ μθχανιςμόσ αλλά και οφτε απλά μια μζκοδοσ. Είναι μια κατάςταςθ 

ςτθν οποία αναμζνουμε να ςυμβοφν ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα 

ςτα άτομα. Οι μορφζσ αυτζσ αλλθλεπίδραςθσ πυροδοτοφν μθχανιςμοφσ μάκθςθσ. Βζβαια, 

κανείσ δε μασ διαςφαλίηει ότι οι αλλθλεπιδράςεισ πρόκειται να ςυμβοφν αυτόματα όταν 

τα άτομα ςυνεργάηονται. Για το λόγο αυτό, κα πρζπει να μασ απαςχολεί θ ανάπτυξθ 

τρόπων μζςα από τουσ οποίουσ υπάρχει πικανότθτα να ςυμβοφν, δθλαδι να προκφψει θ 

ανάδειξθ ςυνεργατικϊν αλλθλεπιδράςεων κακϊσ τα άτομα ςυνεργάηονται. 

 

Ρολλζσ είναι οι ζρευνεσ που αναφζρουν ότι θ CSCL μπορεί να ενιςχφςει τθν 

αλλθλεπίδραςθ των μελϊν τθσ ομάδασ και να υποςτθρίξει τθ ςυνεργαςία όχι μόνο των 

μελϊν τθσ, αλλά και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των ομάδων. Αυτό ςτθρίηεται ςτο ότι θ CSCL 

διευκολφνει τθν κοινι πρόςβαςθ και ςυμμετοχι ςτθ γνϊςθ και υποςτθρίηει τθ διαδικαςία 

μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ μζςω κοινϊν εμπειριϊν των μελϊν μιασ κοινότθτασ (Dillenburg & 

Fischer, 2007; Lipponen, 2002). Ρροκειμζνου να ςυμβεί αυτό, θ CSCL ενδιαφζρεται επίςθσ 

για τισ πρακτικζσ και τισ κοινζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ τα άτομα εμπλζκονται, κακϊσ 

και για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτζσ οι πρακτικζσ και οι δραςτθριότθτεσ 

ενςωματϊνονται ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ (Koschmann, 2002).  

 

Ο Stahl (2002) υποςτθρίηει ότι μια επαρκισ κεωρθτικι κεμελίωςθ για τθν CSCL πρζπει να 

εξθγεί πϊσ οι ατομικζσ πρακτικζσ ζχουν κοινωνικι διάςταςθ χωρίσ να ξεχνάμε ότι αυτι θ 

κοινωνικι τουσ διάςταςθ κεμελιϊνεται ςτισ ατομικζσ δράςεισ. Για το λόγο αυτό, ζνασ πιο 

επεξθγθματικόσ οριςμόσ του Stahl αναφζρει ότι θ CSCL μελετά «τουσ τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ αυτζσ οι πρακτικζσ που δίνουν νόθμα διαμεςολαβοφνται μζςα από 

τεχνουργιματα» (Koschmann, 2002). Εδϊ ο Koschmann αναφζρεται κυρίωσ ςτα λογιςμικά 

αντικείμενα (software objects) που ςχεδιάηονται ϊςτε να υποςτθρίξουν τθ ςυνεργατικι 

μάκθςθ και ςυγκεκριμζνα τθν CSCL τεχνολογία, λειτουργϊντασ ςαν «διαμεςολαβθτικά 

τεχνουργιματα». 

 

2.2.1.4 CSCL και ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ 

 

Θ εντυπωςιακι εξζλιξθ και ραγδαία ανάπτυξθ των τελευταίων χρόνων τθσ ζρευνασ ςτο 

χϊρο τθσ CSCL υποςτθρίηεται και από τθν παράλλθλθ πρόοδο ερευνθτικϊν πεδίων που 

αφοροφν: 
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α) Στθν εξζλιξθ και ίδρυςθ νζων κεωριϊν μάκθςθσ που δίνουν ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι 

διάςταςθ τθσ μάκθςθσ όπωσ: θ κεωρία τθσ γνωςτικισ μακθτείασ (cognitive 

apprenticeship theory) (Collins, Brown, & Holum , 1991; Collins, Brown, & Newman 

1989; Ghefaili, 2003), θ κεωρία τθσ κατανεμθμζνθσ γνϊςθσ (distributed cognition 

theory) (Hollan, Hutchins, & Kirsh, 2000; Hutchins, 1995; Pea, 1993; Perry, 2003; 

Salomon, 1993), θ κεωρία δράςθσ (activity theory) (Bertelsen & Bodker, 2003; 

Bodker, 1991; Engeström 1987; Jonassen, 2000; Kuutti, 1996), θ κεωρία τθσ 

εμπλαιςιωμζνθσ μάκθςθσ (situated learning) (Brown, Collins, & Duguid , 1989; Lave 

& Wegner, 1991) και άλλεσ. Σφμφωνα με τισ κεωρίεσ αυτζσ, θ μάκθςθ είναι μια 

φυςικι κοινωνικι πράξθ και ςυμβαίνει κακϊσ οι ςυμμετζχοντεσ αλλθλεπιδροφν.  

β) Στθν εξζλιξθ και ανάδυςθ νζων τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ 

που παρζχουν νζεσ δυνατότθτεσ για επικοινωνία και ςυνεργαςία (chat, forums, 

voice chat, e-learning, 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ, κ.λπ.)  

 

Οι Κόμθσ, Αβοφρθσ & Κατςάνοσ (2007) ςυμπλθρϊνουν πωσ θ ςυνεργατικι μάκθςθ τα 

τελευταία χρόνια ζχει αναπτυχκεί ιδιαίτερα, αφοφ οι κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ και ο 

κοινωνικόσ εποικοδομθτιςμόσ φαίνεται να επθρεάηουν όλο και πιο πολφ τθ διδακτικι και 

γενικότερα τθν εκπαιδευτικι πρακτικι. Βζβαια, θ ςυνεργατικι μάκθςθ ωσ διδακτικι 

μεκοδολογία προχπιρχε τθσ εμφάνιςθσ των υπολογιςτϊν και βαςίηεται ςε ιδζεσ 

παιδαγωγϊν όπωσ του Dewey ι ψυχολόγων όπωσ του Bruner και του Vygotsky (Κόμθσ 

κ.ά., 2007). Θ ςυνεργατικι μάκθςθ μζςω υπολογιςτι αποκτά νζεσ μορφζσ κακϊσ ςτοχεφει 

ςτθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων επικοινωνίασ και κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ μζςα 

από κατάλλθλα ςχεδιαςμζνα περιβάλλοντα μάκθςθσ (Avouris, Dimitracopoulou, & Komis, 

2003). Τα άτομα πλζον ςυνεργάηονται δικτυακά (ςφγχρονα ι αςφγχρονα) χωρίσ να είναι 

απαραίτθτο να ςυναντϊνται ςτον ίδιο πραγματικό χϊρο. Οι Κόμθσ κ.ά.(2007) αναφζρουν 

ότι ςτα ςυςτιματα που υποςτθρίηουν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ το επικυμθτό αποτζλεςμα 

είναι θ απόκτθςθ των γνϊςεων, θ ατομικι διερεφνθςθ και θ ανάπτυξθ κριτικϊν και 

κοινωνικϊν ικανοτιτων μζςα από μια παιδαγωγικι διαδικαςία ςυνεργαςίασ και μάκθςθσ.  

 

Στο πλαίςιο αυτό, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ δθμιουργία κοινοτιτων πρακτικισ 

(communities of practice) με κοινοφσ ςτόχουσ μζςα από υιοκζτθςθ ρόλων και ανάλογο 

καταμεριςμό εργαςιϊν. Οι κεωρίεσ μάκθςθσ και οι νζεσ δυνατότθτεσ για επικοινωνία και 

αλλθλεπίδραςθ των τεχνολογιϊν βοθκοφν ςτθ δθμιουργία τζτοιων κοινοτιτων και 

υποςτθρίηουν το ςχεδιαςμό και τθν αξιοποίθςθ περιβαλλόντων όπωσ είναι τα online και 
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3D περιβάλλοντα μάκθςθσ. Μια τζτοια κεωρία, ςτοιχεία τθσ οποίασ υιοκετιςαμε ςτθν 

ζρευνά μασ, είναι θ κεωρία τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ (Cognitive Αpprenticeship Τheory). 

 

2.2.1.5 Η Θεωρία τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ ςε ζνα ςυνεργατικό πλαίςιο μάκθςθσ 

 
Σφμφωνα με τθ κεωρία αυτι τα γνωςτικά και μεταγνωςτικά ςυςτατικά τθσ μάκθςθσ 

ςυνδιαλλάςςονται με τισ διαδικαςίεσ και ςτρατθγικζσ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ με 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε νζεσ καταςτάςεισ (πρωτότυπεσ ι 

ςφνκετεσ) τόςο ςτθ ςχολικι τάξθ όςο και ζξω από αυτιν (Ghefaili, 2003). Μζςα από ζνα 

τζτοιο ςκεπτικό, οι ερευνθτζσ αλλά και οι ςυγγραφείσ (Collins et al., 1991; Collins et al, 

1989; Herrington & Oliver, 2000) τθσ κεωρίασ αυτισ προτείνουν τθν ίδρυςθ κατ’ εξοχιν 

ςυνεργατικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ εφοδιαςμζνων με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Αυκεντικό πλαίςιο που να αναδεικνφει τθ φυςικι πολυπλοκότθτα του πραγματικοφ 

κόςμου.  

 Αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ.  

 Ρροτυποποίθςθ των διαδικαςιϊν τθσ ςκζψθσ.  

 Δυνατότθτα για πολλαπλοφσ ρόλουσ και προοπτικζσ για ςυνεργαςία ϊςτε να 

προκφψει θ από κοινοφ μάκθςθ.  

 Δυνατότθτεσ κακοδιγθςθσ και ςταδιακισ ςτιριξθσ κατά τθν εκτζλεςθ 

δραςτθριοτιτων και ταυτόχρονθ ανάπτυξθ αντίςτοιχων δεξιοτιτων και ςτρατθγικϊν 

μάκθςθσ.  

 Δυνατότθτεσ αναςτοχαςμοφ.  

 Δυνατότθτεσ ζκφραςθσ που δθλϊνει ότι θ μάκθςθ κατακτικθκε.  

 

Επίςθσ, δυνατότθτεσ αξιολόγθςθσ ςε διάφορα επίπεδα και άμεςα ςυνδεμζνθ με τθν 

εμπλοκι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ (Collins et al., 1991; Collins et al., 1989; Herrington & 

Οliver, 2000).  

 

2.2.1.5.1 Οι ρίηεσ τισ Θεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ  

 

Θ γνωςτικι μακθτεία (cognitive apprenticeship) είναι μια διδακτικι προςζγγιςθ ι ζνα 

διδακτικό μοντζλο που ερμθνεφει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα μακαίνουν. Ζχει 

ςτοιχεία τθσ παραδοςιακισ γνωςτικισ μακθτείασ, αλλά ενςωματϊνει επίςθσ ςτοιχεία τθσ 

τυπικισ εκπαίδευςθσ. Διατυπϊκθκε από τουσ Collins, Brown και Newman (Bransford, 

Brown, & Cocking, 2000; Collins et al., 1989).  
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Το διδακτικό μοντζλο τθσ γνωςτικισ μακθτείασ ζχει τισ ρίηεσ του ςτισ παρακάτω κεωρίεσ: 

α) Στθν κοινωνικο-πολιτιςμικι κεωρία μάκθςθσ. 

β) Στθ κεωρία τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ του Vygotsky. 

γ) Στθ κεωρία τθσ εμπλαιςιωμζνθσ ι εγκακιδρυμζνθσ γνϊςθσ και 

δ) Στθν παραδοςιακι μακθτεία. 

 

Αναλυτικότερα: 

α) Θ κοινωνικο-πολιτιςμικι κεωρία μάκθςθσ (Socio-cultural theory of learning).  

Θ κοινωνικοπολιτιςτικι κεωρία αναγνωρίηεται ωσ πρακτικι κεωρία μάκθςθσ και 

διδαςκαλίασ. Εδϊ, θ απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ είναι αναπόφευκτο αποτζλεςμα κοινωνικο-

ιςτορικo-πολιτιςτικϊν διαδικαςιϊν (Driscoll, 2000). Θ κεωρία αυτι βαςίηεται ςτισ απόψεισ 

του Vygotsky (1978; 1987), ο οποίοσ δίνει ζμφαςθ ςτα κοινωνικά χαρακτθριςτικά, ςτο 

επικοινωνιακό ςτυλ, ςτο ακαδθμαϊκό υπόβακρο κ.λπ., τα οποία προζρχονται και 

αναπτφςςονται μζςα από μία κοινωνικι και πολιτιςτικι αλλθλεπίδραςθ. Δεδομζνου ότι θ 

γνϊςθ είναι τοποκετθμζνθ μζςα ςε ζνα πολιτιςμικό και ιςτορικό πλαίςιο, ςθμαςία ζχει θ 

ςυμμετοχι ςε κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ. Ο Vygotsky υποςτιριξε ότι κοινωνικά εργαλεία 

όπωσ θ γλϊςςα και άλλα ςυςτιματα διαδραματίηουν κεντρικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ και τθ 

μάκθςθ. 

  

Τα παιδιά κοινωνικοποιοφνται μζςω τθσ μάκθςθσ και τθσ χριςθσ κατάλλθλων γνωςτικϊν 

και επικοινωνιακϊν εργαλείων. Αυτό ςθμαίνει ότι τα παιδιά μζςω αυτισ τθσ 

κοινωνικοποίθςθσ μακαίνουν από τουσ «ικανότερουσ», τουσ ςυνομιλικουσ, και τουσ 

δαςκάλουσ. Με αυτόν τον τρόπο και μζςω τθσ κακοδθγοφμενθσ παρζμβαςθσ, οι 

υψθλότερεσ διανοθτικζσ λειτουργίεσ που κεωροφνται μζροσ τθσ κοινωνικισ και 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του εκπαιδευομζνου μετατοπίηονται από μια κοινωνικι 

ρφκμιςθ ςτθν αυτο-ρφκμιςθ (Greeno,Collins, & Resnick, 1996).  

 

β) H κεωρία τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ του Vygotsky (Vygotsky 's Zone of Proximal 

Development -ZPD). 

Θ ανκρϊπινθ ανάπτυξθ και θ μάκθςθ προζρχονται και εξελίςςονται με τθν κοινωνικι και 

πολιτιςτικι αλλθλεπίδραςθ και μζςα ςτο πλαίςιο που ορίηεται ωσ «ηϊνθ τθσ επικείμενθσ 

ανάπτυξθσ» (Vygotsky,1987) (Σχιμα 2.1). 
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Ρραγματικι ανάπτυξθ
(actual development)

Π,τι το παιδί μπορεί να κάνει 
χωρίσ τθ βοικεια κανενόσ

ZPD

Ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων

Π,τι το παιδί μπορεί να κάνει με 
βοικεια

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων που δεν 
ζχουν αποκτθκεί

Π,τι το παιδί δεν ζχει κάνει 

Δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτθκεί

«Εν δυνάμει»  ανάπτυξθ
(potential development)

ZPD

Θ γνωςτικι μακθτεία
(cognitive apprenticeship) 

Με τθν παρζμβαςθ τθσ γνωςτικι μακθτεία ςτθ 
ηϊνθσ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ τα όρια αλλάηουν

 

Σχιμα 2.1: Ηϊνθ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ του Vygotsky (Vygotsky 's Zone of Proximal 

Development -ZPD) και ο ρόλοσ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ (cognitive apprenticeship). 

 

Ο Vygotsky διακρίνει τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ ςε «πραγματικι» (actual) και ςε 

«δυνάμει» (potential) ανάπτυξθ. Θ «πραγματικι» (actual) ανάπτυξθ κακορίηεται από αυτό 

που ζνα παιδί μπορεί να κάνει από μόνο του και χωρίσ τθ βοικεια κάποιου άλλου 

(ενιλικα ι του δαςκάλου του). Αντίκετα θ «δυνάμει» (potential) ανάπτυξθ, αναφζρεται 

ςτο τι ζνα παιδί μπορεί να καταφζρει - μζςω τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ 

- με τθν υποςτιριξθ ι τθν κακοδιγθςθ των ενθλίκων ι του δαςκάλου ι μζςω τθσ 

ςυνεργαςίασ του με ικανότερουσ ςυνομθλίκουσ του (Vygotsky, 1978).  

 

Θ ηϊνθ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ είναι θ περιοχι μεταξφ τθσ πραγματικισ και τθσ 

πικανισ ι τθσ δυνάμει ανάπτυξθσ. Δθλαδι μεταξφ αυτοφ που ζνα παιδί μπορεί να κάνει 

χωρίσ τθ βοικεια ενόσ ζμπειρου προςϊπου (ενιλικασ, γονζασ, δάςκαλοσ, ςυνομιλικοι) 

και αυτοφ που μπορεί να κάνει με τθν κακοδιγθςθ και υποςτιριξθ πιο ζμπειρων 

προςϊπων. Μζςα ςε αυτι τθν περιοχι» τοποκετείται θ γνωςτικι μακθτεία (cognitive 

apprenticeship) (Collins et al., 1991) (Σχιμα 2.1). 
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γ) Θ κεωρία τθσ εμπλαιςιωμζνθσ ι εγκακιδρυμζνθσ γνϊςθσ (situated cognition). 

Βαςιςμζνθ ςτθν κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία θ εμπλαιςιωμζνθ μάκθςθ κεωρεί ότι οι 

γνωςτικζσ διαδικαςίεσ προκφπτουν ι είναι «τοποκετθμζνεσ» (situated – located) μζςα ςε 

φυςικά και κοινωνικά πλαίςια (Greeno et al., 1996). Θ εμπλαιςιωμζνθ μάκθςθ 

ενςωματϊνεται ςε ζνα πλαίςιο που βαςίηεται ςε κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ και υλικοφσ 

πόρουσ. Κατά ςυνζπεια, οι γνωςτικζσ διαδικαςίεσ προκφπτουν μζςα από καταςτάςεισ που 

τοποκετοφνται ςε μια ςυγκεκριμζνθ κουλτοφρα («enculturation»), που ςθμαίνει κανόνεσ, 

ςυμπεριφορζσ, δεξιότθτεσ και πεποικιςεισ μιασ ςυγκεκριμζνθσ κοινότθτασ (Lave & 

Wenger, 1991; Rogoff, 1990).  

 

Θ κεωρία αυτι ζχει ωσ κεντρικοφσ άξονεσ: 

1. Το πλαίςιο (context). Θ γνϊςθ διαςυνδζεται με το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 

πραγματϊνεται θ μάκθςθ (Brown et al., 1989). Το περιεχόμενο τθσ γνϊςθσ κακορίηεται 

από το αντίςτοιχο πραγματικό πλαίςιο ςτο οποίο ζχει προκφψει. Κατά ςυνζπεια, θ 

μάκθςθ και θ γνϊςθ γίνονται μζςα από ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ διαδικαςίεσ (Rogoff, 

1990). Θ ζννοια προκφπτει από τθ ςχζςθ μεταξφ του περιεχομζνου και του πλαιςίου του. 

Το πλαίςιο δίνει νόθμα και ςθμαςία ςτο περιεχόμενο.  

  

2. Τθν αυκεντικότθτα (authenticity). Θ αρχι τθσ αυκεντικότθτασ αναφζρεται ςτθν 

ποιοτικι αντιςτοιχία με τον πραγματικό κόςμο. Αυκεντικότθτα ςτθν εκπαίδευςθ ςθμαίνει 

δραςτθριότθτεσ με νόθμα για τα παιδιά που αντιπροςωπεφουν κακθμερινζσ πρακτικζσ 

(Carraher & Schliemann, 2000). Θ αυκεντικότθτα αναφζρεται ςτθν κακθμερινι γνϊςθ 

(cognition) ι ςτο ςυλλογιςμό (reasoning). Στόχοσ τθσ είναι «να εξεταςτοφν οι τρόποι με 

τουσ οποίουσ θ ςκζψθ εμφανίηεται ςτον πραγματικό κόςμο (π.χ., ςπίτι, οδόσ, και 

εργαςιακόσ χϊροσ) και να ςυνδυάςει τθν κακθμερινι εμπειρία με τθ μάκθςθ που 

πραγματοποιείται ζξω από τθ ςχολικι τάξθ» (Carraher & Schliemann, 2000). Θ κακθμερινι 

γνϊςθ όχι μόνο τονίηει τθ φφςθ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ αλλά και τονίηει το βακμό τθσ 

κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ άλλουσ (Rogoff & Lave, 1988). 

 

3. Τθ δραςτθριότθτα και ςυμμετοχι (activity & participation). Θ γνϊςθ οικοδομείται μζςα 

από τθ δραςτθριότθτα (activity) (Jonassen, Peck, & Wilson, 1999). Επομζνωσ, θ γνϊςθ 

είναι ενςωματωμζνθ ςε αυτιν. Δεν μποροφμε να απομονϊςουμε τθ γνϊςθ από τα 

πράγματα που τθ ςυνδζουν, από τθ δραςτθριότθτα. Θ κεωρία τθσ δραςτθριότθτασ 
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(activity theory) (Leontiev, 1978; 1981), υποςτθρίηει ότι θ ςυνειδθτι μάκθςθ και θ 

δραςτθριότθτα (απόδοςθ) είναι απολφτωσ διαλογικζσ και αλλθλοεξαρτϊμενεσ (Rogoff, 

1990). Συνεπϊσ, δεν μποροφμε να ενεργιςουμε χωρίσ ςκζψθ ι να ςκεφτοφμε χωρίσ να 

ενεργιςουμε. Θ ςυμμετοχι (participation) ςτθ διαδικαςία απ’ τθν άλλθ ςυνεπάγεται τθν 

ανταλλαγι των ιδεϊν, τισ προςπάκειεσ ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ και τθν ενεργι κοινι 

δζςμευςθ. Θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ «ταυτίηεται» με τθν αλλθλεπίδραςθ που 

εμφανίηεται μζςω του διαλόγου με τα μζλθ τθσ μακθςιακισ κοινότθτασ ι άλλων 

κοινοτιτων (Lave, 1988). Θ όλθ εμπλοκι αποκτά το χρϊμα μιασ διαδικαςίασ 

αναςτοχαςμοφ και διαπραγμάτευςθσ μεταξφ των μελϊν τθσ κοινότθτασ. 

 

4. Τθν κοινότθτα τθσ πρακτικισ (community of practice). Θ «ανκρωπολογικι προςζγγιςθ» 

υποςτθρίηει ότι το άτομο μακαίνει όταν είναι μζλοσ μιασ κοινότθτασ (Lave, το 1993). 

Στόχοσ είναι να ςυμμετζχουν οι μακθτζσ μζςω τθσ νόμιμθσ περιφερειακισ ςυμμετοχισ ςε 

κοινότθτεσ πρακτικϊν (Lave & Wenger, 1991). Σαν μζλθ τθσ κοινότθτασ, οι μακθτζσ 

ερμθνεφουν, απεικονίηουν και ςχθματίηουν τισ ζννοιεσ. Θ ςυμμετοχι ςτθν κοινότθτα 

ςθμαίνει δυνατότθτεσ για κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο 

διάλογο με άλλουσ, ϊςτε να αναδειχκοφν οι διάφορεσ απόψεισ για οποιοδιποτε κζμα. 

Μζςω τθσ κοινότθτασ ςυνδζεται θ πρακτικι με τθν ανάλυςθ και τον αναςτοχαςμό. 

Δθλαδι, προκφπτει θ κοινι εμπειρία για μια από κοινοφ ευκαιρία μάκθςθσ (Wenger, 

1998).  

 

5. Τθν «από κοινοφ» γνϊςθ ι κατανεμθμζνθ γνϊςθ (shared or distributed cognition). Οι 

Brown et al. (1989) υποςτιριξαν ότι μια κεωρία εμπλαιςιωμζνθσ γνϊςθσ αρχίηει να 

προκφπτει όταν παίρνει τθ μορφι τθσ κατανεμθμζνθσ φφςθσ τθσ γνϊςθσ. Θ κεωρία τθσ 

κατανεμθμζνθσ γνϊςθσ (Hutchins, 1995; Pea, 1993) υποςτθρίηει ότι θ γνϊςθ δε βρίςκεται 

ςτο κεφάλι του μακθτι, αλλά κατανζμεται μεταξφ των ατόμων, των εργαλείων, των 

καταςκευϊν και των βιβλίων αλλά και των κοινοτιτων και των πρακτικϊν ςτισ οποίεσ οι 

μακθτζσ ςυμμετζχουν (Greeno, McDermott, Cole, Engle, Goldman, Knudsen, et al., 1999). 

Για το λόγο αυτό, για τθν απόκτθςι τθσ απαιτείται θ ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν.  

 

δ) Θ παραδοςιακι μακθτεία (traditional apprenticeship) (από τθν παραδοςιακι ςτθ 

γνωςτικι μακθτεία). 

 Στουσ αρχαίουσ χρόνουσ, θ διδαςκαλία και θ μάκθςθ ολοκλθρωνόταν μζςω τθσ 

μακθτείασ (apprenticeship). Διδάςκανε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ πϊσ να μιλάνε, πϊσ να 
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αυξάνουν τισ ςυγκομιδζσ, πϊσ να μακαίνουν μια τζχνθ ι πϊσ να ράβουν ροφχα, 

δείχνοντάσ τουσ και βοθκϊντασ τουσ. Θ μακθτεία (apprenticeship) ιταν επίςθσ ο φορζασ 

για τθ γνϊςθ μζςω των ειδικϊν πρακτικϊν για τομείσ όπωσ θ ηωγραφικι και θ ιατρικι. 

Ιταν ο φυςικόσ τρόποσ μάκθςθσ. Οι μακθτείεσ ζχουν αποδειχκεί αποτελεςματικζσ 

μορφζσ εκπαίδευςθσ. Στθρίηονται ςτθν ταυτόχρονθ και παράλλθλθ εργαςία των μακθτϊν 

με ειδικοφσ (masters) με ςκοπό να μάκουν για το εμπόριο, τισ τζχνεσ, τεχνικζσ κ.λπ. Κατά 

τθ μακθτεία, τα μζλθ μιασ ομάδασ μακθτϊν χρθςιμεφουν ωσ πόροι μάκθςθσ ο ζνασ για 

τον άλλον ερευνϊντασ από κοινοφ μια νζα γνωςτικι περιοχι. Θ γνωςτικι μακθτεία 

(cognitive apprenticeship) είναι ζνα είδοσ μακθτείασ που μπορεί να περιοριςτεί ςτο 

πλαίςιο μιασ ςχολικισ τάξθσ (Brown et al., 1989). Οι διαφορζσ μεταξφ τθσ παραδοςιακισ 

μακθτείασ και τθσ γνωςτικισ μακθτείασ ςυνοψίηονται ςτον Ρίνακασ 2.11 (Collins et al., 

1989). 

 

Ρίνακασ 2.11: Θ παραδοςιακι και θ γνωςτικι μακθτεία (Ghefaili, 2003). 

 Ραραδοςιακι μακθτεία Γνωςτικι Μακθτεία 

Οι ςτόχοι είναι απλοί. Οι ςτόχοι είναι ςφνκετοι/ βαςίηεται ςτθν 

επίλυςθ προβλιματοσ. 

Φυςικζσ δεξιότθτεσ και διαδικαςίεσ.  Γνωςτικζσ και μεταγνωςτικζσ διαδικαςίεσ.  

Εξατομικευμζνθ μάκθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ. Μάκθςθ με άλλουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ ι ςτο 

εργαςτιριο.  

Στόχοι που εκτελοφνται μζςα από τθν 

παρατιρθςθ.  

Στόχοι & διαδικαςίεσ που βαςίηονται ςτθν 

επιχειρθματολογία. 

Μάκθςθ μζςω τθσ πράξθσ ςε φυςικά πλαίςια. 

 

Μάκθςθ μζςω εξωτερίκευςθσ τθσ ςκζψθσ 

επιλφοντασ προβλιματα.  

Μάκθςθ μζςα από τθ μοντελοποίθςθ, τθν 

εξάςκθςθ και τθ ςταδιακι μείωςθ τθσ βοικειασ 

από τον ειδικό. 

 

Μάκθςθ μζςα από τθ μοντελοποίθςθ, τθν 

κακοδιγθςθ, τθν υποςτιριξθ, τθ διατφπωςθ, 

τον αναςτοχαςμό και τθν εξερεφνθςθ. 

 

Εργαςία που κακορίηεται από τουσ ςτόχουσ τθσ. 

 

Μάκθςθ που κακορίηεται από τα αποτελζςματα 

και τισ εκβάςεισ τουσ.  

 

Συνοπτικά, κα λζγαμε ότι υπάρχουν τρεισ ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των μορφϊν 

παραδοςιακισ μακθτείασ και τθσ γνωςτικισ μακθτείασ. Ππωσ είπαμε, ςτθν παραδοςιακι 

μακθτεία, θ διαδικαςία εκτζλεςθσ μιασ δραςτθριότθτασ που μακαίνεται παρατθρείται 

ςυνικωσ εφκολα. Στθ γνωςτικι μακθτεία, κάποιοσ πρζπει να καταςτιςει ορατι τθ ςκζψθ 

του είτε πρόκειται π.χ. για ανάγνωςθ είτε για γραφι είτε για επίλυςθ προβλθμάτων. Θ 
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ςκζψθ του δαςκάλου πρζπει να γίνει ορατι ςτουσ μακθτζσ και θ ςκζψθ των μακθτϊν 

πρζπει να γίνει ορατι ςτο δάςκαλο. Αυτι είναι θ ςθμαντικότερθ διαφορά μεταξφ τθσ 

παραδοςιακισ μακθτείασ και τθσ γνωςτικισ μακθτείασ. Φζρνοντασ αυτζσ τισ ςκζψεισ ςτθν 

επιφάνεια, οι μακθτζσ μποροφν να τισ παρατθριςουν να τισ αναπαραςτιςουν και να τισ 

εξαςκιςουν με τθ βοικεια του δαςκάλου και των άλλων ςυμμακθτϊν τουσ. 

 

Δεφτερον, ςτθν παραδοςιακι μακθτεία οι ςτόχοι εμφανίηονται ακριβϊσ όπωσ προκφπτουν 

ςτθν πραγματικότθτα: θ μάκθςθ είναι πλιρωσ «τοποκετθμζνθ» ςτον εργαςιακό χϊρο. 

Ζτςι, οι μακθτζσ καταλαβαίνουν με φυςικό τρόπο τουσ λόγουσ για τθ διαδικαςία τθσ 

μακθτείασ. Ραρακινοφνται για να αςχολθκοφν και να μάκουν τα επιμζρουσ ςτάδια του 

ςτόχου, επειδι ςυνειδθτοποιοφν τθν αξία του ςτόχου τουσ ςτο ςφνολό του, ζτςι όπωσ το 

παρατθροφν να ολοκλθρϊνεται από τουσ εμπειρογνϊμονεσ. Στο ςχολείο, οι δάςκαλοι 

εργάηονται με ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν που επικεντρϊνεται γφρω από τθν ανάγνωςθ, τθ 

γραφι, τθ φυςικι, τα μακθματικά, τθν ιςτορία, κ.λπ., που είναι ςε μεγάλο βακμό μακριά 

από αυτά που οι μακθτζσ βιϊνουν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Θ μεγάλθ πρόκλθςθ για τθ 

γνωςτικι μακθτεία είναι να τοποκετθκοφν οι αφθρθμζνοι ςτόχοι του ςχολικοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν ςε πλαίςια που ζχουν νόθμα για τουσ μακθτζσ. 

 

Τρίτον, ςτθν παραδοςιακι μακθτεία, οι δεξιότθτεσ μακαίνονται μζςα από τον ίδιο το 

ςτόχο: ο μακθτισ, για να επεξεργαςτεί ζνα ζνδυμα, μακαίνει μερικζσ δεξιότθτεσ 

μοναδικζσ για τθ ραπτικι. Για παράδειγμα, μακαίνει να ράβει κουμπότρυπεσ, δεξιότθτα 

που δε κα του χρειαςτεί για παράδειγμα ςτθν καταςκευι ενόσ ντουλαπιοφ. Με άλλα 

λόγια, ςτθν παραδοςιακι μακθτεία, είναι απίκανο οι μακθτζσ να αντιμετωπίςουν 

καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ απαιτείται θ μεταφορά δεξιοτιτων. Οι ςτόχοι ςτθν εκπαίδευςθ 

όμωσ απαιτοφν να είναι ςε κζςθ οι μακθτζσ να μεταφζρουν αυτά που μακαίνουν. Στθ 

γνωςτικι μακθτεία, θ πρόκλθςθ είναι να παρουςιαςτεί ζνα ευρφ φάςμα ςτόχων και 

πλαιςίων μζςα ςτα οποία οι δεξιότθτεσ ι ικανότθτεσ είναι χριςιμεσ. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι 

να βοθκθκοφν οι μακθτζσ ςτθ γενίκευςθ, που ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ πρζπει να μάκουν 

πότε μια δεξιότθτα μπορεί να εφαρμοςτεί και πότε όχι, πότε μπορεί να μεταφερκεί ςε 

άλλο πλαίςιο νζων καταςτάςεων και πότε όχι.  
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2.2.1.5.2 Η Γνωςτικι Μακθτεία και ο διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ περιβαλλόντων μάκθςθσ 

 

Οι Collins et al. (1989), Collins et al. (1991), και Collins (1991) υποςτιριξαν τζςςερισ 

βαςικζσ διαςτάςεισ (ι δομικζσ μονάδεσ) τθσ γνωςτικισ μακθτείασ που προτείνονται για το 

διδακτικό ςχεδιαςμό ςε περιβάλλοντα μάκθςθσ (Σχιμα 2.2): 

α) το περιεχόμενο (content), 

β) τθ μζκοδο διδαςκαλίασ (instructional methods),  

γ) τθν αλλθλουχία τθσ διδαςκαλίασ (sequencing of instruction) και  

δ) τθν κοινωνιολογία τθσ διδαςκαλίασ (sociology). 

 

Γνωςτικι Μακθτεία
(Cognitive Apprenticeship) 

Ρεριεχόμενο
(Content)

Μζκοδοι
(Methods)

Αλλθλουχία
(Sequencing)

Κοινωνιολογία
(Sociology)

Μοντελοποίθςθ
(Modeling) 

Άςκθςθ
(Coaching)

Στθρίγματα μάκθςθσ
(Scaffolding)

Αναςτοχαςμόσ
(Reflection)

Εξερεφνθςθ
(Exploration)

γνϊςθ πεδίου 
(Domain knowledge

ευρετικζσ 
ςτρατθγικζσ 

(heuristic strategies) 

ςτρατθγικζσ ελζγχου 
(control strategies)

ςτρατθγικζσ 
μάκθςθσ (learning 

strategies) 

Σφαιρικότθτα
(global before 

local)

Αυξανόμενθ 
πολυπλοκότθτα

(increasing 

complexity)

Αυξανόμενθ 
ποικιλομορφία

(increasing 

diversity)

εμπλαιςιωμζνθ ι 
εγκακιδρυμζνθ 

μάκθςθ (situated 
learning

κοινότθτεσ των 
πρακτικϊν 

(communities of 
practices): 

εγγενι κίνθτρα 
(intrinsic 

motivation): 

αξιοποίθςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ 

(Exploiting 
cooperation)

Αξιοποίθςθ του 
ανταγωνιςμοφ 

(Exploiting 
competition):

Άρκρωςθ
(Articulation)

 

Σχιμα 2.2: Μοντζλο Γνωςτικισ Μακθτείασ. 
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Σχετικά με κάκε μια από αυτζσ τισ διαςτάςεισ υπάρχει ζνα ςφνολο χαρακτθριςτικϊν που 

πρζπει να εξεταςτεί ςτθν καταςκευι ι τθν αξιολόγθςθ μακθςιακϊν περιβαλλόντων που 

ςτθρίηονται ςτθ φιλοςοφία τθσ γνωςτικισ μακθτείασ. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

Ωσ προσ το περιεχόμενο, πρζπει να εξεταςτοφν χαρακτθριςτικά όπωσ θ γνϊςθ πεδίου, οι 

ευρετικζσ ςτρατθγικζσ, οι ςτρατθγικζσ ελζγχου και οι ςτρατθγικζσ μάκθςθσ (Ρίνακασ 2.12). 

 

Ρίνακασ 2.12: Τα επιμζρουσ ςτοιχεία για το ςχεδιαςμό περιβαλλόντων μάκθςθσ 

υποςτθριηόμενα από τθ γνωςτικι μακθτεία που αφοροφν ςτο περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ. 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ (CONTENT)  

 

Τφποι τθσ γνϊςθσ που απαιτοφνται για τθν 

εξειδίκευςθ 

Γνϊςθ πεδίου 

(Domain knowledge)  

Ρεριεχόμενο, ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ, δεδομζνα και  

Διαδικαςίεσ. 

Ευρετικζσ ςτρατθγικζσ 

(Heuristic strategies )  

Γενικά εφαρμόςιμεσ τεχνικζσ για τθν πραγματοποίθςθ 

των ςτόχων. 

Στρατθγικζσ ελζγχου 

 (Control strategies)  

Γενικζσ προςεγγίςεισ για τθν κακοδιγθςθ κάποιου ςτθ 

διαδικαςία επίλυςθσ. 

Στρατθγικζσ μάκθςθσ 

 (Learning strategies)  

Γνϊςθ για το πϊσ να μάκει κανείσ τισ νζεσ ζννοιεσ, τα 

δεδομζνα και τισ διαδικαςίεσ. 

 

Θ γνϊςθ πεδίου (Domain knowledge) περιλαμβάνει τισ ζννοιεσ, τα γεγονότα, και τισ 

διαδικαςίεσ που ςχετίηονται άμεςα με το διδακτικό αντικείμενο. Αυτά προςδιορίηονται και 

μζςα από τα ςχολικά εγχειρίδια ι και από ενθμερϊςεισ ςτθν τάξθ ι ςε επίπεδο ςχολείου. 

Πμωσ, μζςα από τα ςχολικά εγχειρίδια ι τισ ςχετικζσ ενθμερϊςεισ τελικά οι μακθτζσ δεν 

κατανοοφν, για παράδειγμα, το πϊσ να λφςουν προβλιματα και να ολοκλθρϊςουν τουσ 

ςτόχουσ τουσ ςε ζνα πεδίο. Επιπλζον, θ γνϊςθ και γενικά θ επίλυςθ προβλθμάτων 

μακαίνεται με τρόπο απομονωμζνο από το ρεαλιςτικό πλαίςιο ςτο οποίο ανικουν. 

Συνεπϊσ, θ γνϊςθ πεδίου τείνει να ζχει χαρακτιρα αδράνειασ και να μθν μπορεί να 

εφαρμοςτεί ςε νζεσ καταςτάςεισ ι ςε ποικίλα προβλιματα ακόμα και από τουσ καλοφσ 

μακθτζσ.  

 

Οι ευρετικζσ ςτρατθγικζσ (heuristic strategies) είναι γενικά αποτελεςματικοί και χριςιμοι 

τρόποι που βοθκοφν ςτθν εκτζλεςθ πρακτικϊν όπωσ επίλυςθσ προβλθμάτων. Οι 

περιςςότερεσ ευρετικζσ μζκοδοι αποκτιοφνται ςιωπθλά με τθ βοικεια των 
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εμπειρογνωμόνων μζςω των πρακτικϊν π.χ. τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων (Schoenfeld, 

1985). Τζτοιου είδουσ ευρετικζσ μζκοδοι είναι, για παράδειγμα, ο ςχεδιαςμόσ τθσ 

επανεγγραφισ ενόσ ειςαγωγικοφ κειμζνου ςτο μάκθμα τθσ γλϊςςασ ι για τα μακθματικά 

θ εφρεςθ μιασ λφςθσ ενόσ απλοφ προβλιματοσ με ςκοπό τθ γενίκευςι του. 

 

Οι ςτρατθγικζσ ελζγχου (control strategies), ελζγχουν τθ διαδικαςία εκπλιρωςθσ ενόσ 

ςτόχου. Αυτζσ αναφζρονται μερικζσ φορζσ ωσ «μεταγνωςτικζσ» ςτρατθγικζσ (Palincsar & 

Brown, 1984; Schoenfeld, 1985). Κακϊσ οι μακθτζσ αποκτοφν όλο και περιςςότερο 

ευρετικζσ μεκόδουσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, αντιμετωπίηουν ζνα νζο πρόβλθμα 

διαχείριςθσ ι ελζγχου: πϊσ να επιλζξουν μεταξφ των πικανϊν ςτρατθγικϊν επίλυςθσ 

προβλθμάτων, πϊσ να αποφαςίςουν πότε να αλλάξουν τισ ςτρατθγικζσ, κ.λπ. Οι 

ςτρατθγικζσ ελζγχου ζχουν ελεγκτικά διαγνωςτικά, και επανορκωτικά ςτοιχεία. Για 

παράδειγμα, μια ςτρατθγικι ελζγχου κατανόθςθσ μπορεί να είναι θ εφρεςθ του κεντρικοφ 

ςθμείου μιασ παραγράφου που κάποιοσ ζχει διαβάςει. Αν κάποιοσ δεν μπορεί να το κάνει 

αυτό, τότε δεν ζχει καταλάβει το κείμενο και μπορεί να είναι καλφτερο να 

ξαναδιαβαςτοφν τα μζρθ του κειμζνου. Στα μακθματικά, μια απλι ςτρατθγικι ελζγχου για 

τθν επίλυςθ ενόσ ςφνκετου προβλιματοσ είναι θ μεταπιδθςθ από το ζνα μζροσ του ςτο 

άλλο των επιμζρουσ προβλθμάτων του. 

 

Οι ςτρατθγικζσ μάκθςθσ (learning strategies) αναφζρονται ςτθ γνϊςθ για το πϊσ να μάκει 

κανείσ οτιδιποτε. Θ γνϊςθ για το πϊσ να μάκει κανείσ ποικίλλει και απαιτεί γενικζσ 

ςτρατθγικζσ αλλά και πιο ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ ανάλογα με το πόςο απλοί ι 

ςφνκετοι είναι οι μακθςιακοί ςτόχοι. Για παράδειγμα, αν οι μακθτζσ κζλουν να μάκουν να 

λφνουν τα προβλιματα με ουςιαςτικό τρόπο αναπτφςςοντασ ταυτόχρονα προθγμζνεσ 

δεξιότθτεσ μάκθςθσ και επίλυςθσ, κα πρζπει να μάκουν να ςυςχετίηουν τα επιμζρουσ 

βιματα επίλυςθσ με τισ ζννοιεσ και τισ αρχζσ που πραγματεφονται. Ζτςι, κα μποροφν να 

εφαρμόηουν τισ ςτρατθγικζσ αυτζσ και ςτθ επίλυςθ άλλων προβλθμάτων ανάλογθσ 

πολυπλοκότθτασ και ςυνκετότθτασ (Chi, Bassok, Lewis, Reimann, & Glaser, 1989). Εάν οι 

μακθτζσ κζλουν να γράψουν καλφτερα, πρζπει να μάκουν να βλζπουν κριτικά το κείμενο 

που ςφνταξαν, βαςιηόμενοι ςτισ υποδείξεισ που τουσ ζχουν γίνει από ειδικοφσ. Είναι καλό 

επίςθσ να μάκουν να αναλφουν ο ζνασ τα κείμενα του άλλου και να προτείνουν 

βελτιϊςεισ ι και διορκϊςεισ. 
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Θ διδακτικι προςζγγιςθ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ, όπωσ διατυπϊνεται από τουσ Collins et 

al. (1989; 1991), αποτελείται από ζξι ςτοιχεία (ι διδακτικζσ μεκόδουσ ι αρχζσ): τθ 

μοντελοποίθςθ ι προτυποποίθςθ (modeling), τθν κακοδιγθςθ (coaching), τθ ςταδιακι 

ςτιριξθ (scaffolding), τθν ορκι διατφπωςθ (articulation), τον αναςτοχαςμό (reflection) και 

τθν ανακάλυψθ – διερεφνθςθ (exploration).  

 

Τα παραπάνω ζξι ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ ταξινομοφνται ςε τρεισ ομάδεσ. Θ πρϊτθ ομάδα - 

που περιλαμβάνει τθ μοντελοποίθςθ ι προτυποποίθςθ (modeling), τθν κακοδιγθςθ 

(coaching), τθ ςταδιακι ςτιριξθ (scaffolding) - αντιπροςωπεφει τον πυρινα και ςτοχεφει 

ςτο να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν ζνα ενςωματωμζνο / ενοποιθμζνο ςφνολο 

από γνωςτικζσ δεξιότθτεσ μζςω τθσ παρατιρθςθσ και τθσ πρακτικισ. Θ δεφτερθ ομάδα - 

που περιλαμβάνει τθν ορκι διατφπωςθ (articulation) και τον αναςτοχαςμό (reflection) – 

εςτιάηει ςτισ παρατθριςεισ των μακθτϊν για τθν επίλυςθ προβλθμάτων αλλά και ςτο πϊσ 

να αποκτιςουν τον ζλεγχο των δικϊν τουσ ςτρατθγικϊν επίλυςθσ προβλθμάτων, κακϊσ 

και των μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων τουσ. Τζλοσ, θ τελευταία ομάδα - που περιλαμβάνει 

τθν ανακάλυψθ (exploration) - επιδιϊκει να ενκαρρφνει τθν αυτονομία των μακθτϊν, τθ 

διατφπωςθ προβλθμάτων από τουσ μακθτζσ αλλά και τθν ζκφραςι τουσ ι τθ μεταφορά 

τουσ (Ρίνακασ 2.13). 

 

Ρίνακασ 2.13: Τα επιμζρουσ ςτοιχεία για το ςχεδιαςμό περιβαλλόντων γνωςτικισ 

μακθτείασ που αφοροφν ςτισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ. 

ΜΕΘΟΔΟΙ  Τρόποι για να προάγουμε τθν εξειδίκευςθ  

Μοντελοποίθςθ, προτυποποίθςθ 

(Modelling)  

Ο εκπαιδευτικόσ εκτελεί ζναν ςτόχο και οι μακθτζσ 

παρατθροφν. 

Κακοδιγθςθ 

(Coaching)  

Ο εκπαιδευτικόσ παρατθρεί και διευκολφνει ενϊ οι 

μακθτζσ εκτελοφν ζναν ςτόχο. 

Σταδιακι ςτιριξθ 

(Scaffolding)  

Ο εκπαιδευτικόσ παρζχει τα ςτθρίγματα για να 

βοθκιςει τουσ μακθτζσ να εκτελζςουν ζναν ςτόχο. 

Ορκι διατφπωςθ 

(Articulation)  

Ο εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ ςτο να 

εκφράςουν με λόγια τθ γνϊςθ και τθ ςκζψθ τουσ.  

Αναςτοχαςμόσ 

 (Reflection) 

Ο εκπαιδευτικόσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να 

ςυγκρίνουν τισ αποδόςεισ τουσ με τισ αποδόςεισ των 

άλλων. 

Ανακάλυψθ 

(Exploration) 

Ο εκπαιδευτικόσ προκαλεί τουσ μακθτζσ ςτο να κζςουν 

και να λφςουν δικά τουσ προβλιματα. 
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Ριο ςυγκεκριμζνα, θ μοντελοποίθςθ ι προτυποποίθςθ (modeling) αναφζρεται ςε ζναν 

εμπειρογνϊμονα που εκτελεί ζναν ςτόχο, ενϊ οι μακθτζσ παρατθροφν και χτίηουν ζνα 

εννοιολογικό μοντζλο διαδικαςιϊν που απαιτείται για να ολοκλθρϊςουν το ςτόχο τουσ. 

Στα διάφορα γνωςτικά πεδία, αυτό απαιτεί τθν εξωτερίκευςθ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και 

δραςτθριοτιτων, όπωσ των ευρετικϊν μεκόδων και των διαδικαςιϊν ελζγχου, με τισ 

οποίεσ οι εμπειρογνϊμονεσ εφαρμόηουν τθ βαςικι εννοιολογικι και διαδικαςτικι γνϊςθ. 

Για παράδειγμα, ζνασ δάςκαλοσ μπορεί να μοντελοποιιςει τθ διαδικαςία ανάγνωςθσ με 

το να διαβάηει μεγαλοφϊνωσ και εκφραςτικά, αλλά και με το να ςχολιάηει ςθμεία τθσ 

διαδικαςίασ (Collins & Smith, 1982). Στα μακθματικά, ο Schoenfeld (1985) μοντελοποιεί τθ 

διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων βάηοντασ τουσ μακθτζσ να του φζρνουν δφςκολα νζα 

προβλιματα για να επιλυκοφν ςτθν τάξθ επιςτρατεφοντασ ποικίλεσ ςτρατθγικζσ. 

 

Θ κακοδιγθςθ (coaching) περιλαμβάνει τθν παρατιρθςθ των μακθτϊν ενϊ εκτελοφν ζναν 

ςτόχο και τθν προςφορά κατάλλθλθσ βοικειασ και ανατροφοδότθςθσ, κακϊσ 

προςπακοφν να ολοκλθρϊςουν άρτια το ςτόχο τουσ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των 

ειδικϊν. Θ κακοδιγθςθ μπορεί να χρθςιμεφςει ςτο να κατευκφνει τθν προςοχι των 

μακθτϊν ςε μια ςυγκεκριμζνθ πτυχι του ςτόχου ι απλά ςτο να υπενκυμίςει μια πτυχι 

του ςτόχου που ζχει αγνοθκεί. Για παράδειγμα, ςτθν αμοιβαία διδαςκαλία για το μάκθμα 

τθσ ανάγνωςθσ (Palincsar & Brown, 1984), ο δάςκαλοσ προγυμνάηει ι αςκεί τουσ μακθτζσ 

ενκαρρφνοντάσ τουσ ςτο να υποβάλλουν ερωτιςεισ και ςτο να επιςθμαίνουν τυχόν 

δυςκολίεσ τουσ, ςτο να παράγουν περιλιψεισ ι ςτο να κάνουν προβλζψεισ ςχετικά με τθν 

εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ που διαβάηουν.  

 

Θ ςταδιακι ςτιριξθ (scaffolding) αναφζρεται ςτα ςτθρίγματα που ο δάςκαλοσ παρζχει ςτο 

μακθτι ι ζνα ςφςτθμα μζςω υπολογιςτι ϊςτε να τον βοθκιςει να εκτελζςει το ςτόχο. 

Αυτά τα ςτθρίγματα μάκθςθσ μπορεί να ζχουν διάφορεσ μορφζσ. Για παράδειγμα, μπορεί 

να είναι κάποιεσ προτάςεισ, μπορεί θ ίδια θ αμοιβαία διδαςκαλία, κάποιεσ κάρτεσ 

(Scardamalia & Bereiter, 1994), κάποιεσ υποδείξεισ επίλυςθσ προβλθμάτων κ.λπ. Πταν θ 

ςταδιακι ςτιριξθ (scaffolding) παρζχεται από το δάςκαλο, περιλαμβάνουν τθν εκτζλεςθ 

εκ μζρουσ του δαςκάλου μερϊν του ςτόχου που ο μακθτισ δεν μπορεί ακόμα να 

διαχειριςτεί. Τα ςτθρίγματα αυτά περιορίηονται ςταδιακά ζωσ ότου ο μακθτισ μπορεί 

μόνοσ του να εκτελζςει τον επιδιωκόμενο ςτόχο.  
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Θ ορκι διατφπωςθ ι ζκφραςθ (articulation) περιλαμβάνει κάκε μζκοδο που βοθκά τουσ 

μακθτζσ να διατυπϊςουν τθ γνϊςθ, το ςυλλογιςμό τουσ και τισ διαδικαςίεσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων. Υπάρχουν διάφορεσ μζκοδοι άρκρωςθσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

αποτελεί θ διδαςκαλία μζςω ζρευνασ (inquiry research) (Collins & Stevens, 1982; 1983), θ 

οποία ουςιαςτικά ακολουκεί μια ςτρατθγικι ερωτθμάτων ςτουσ μακθτζσ για να τουσ 

οδθγιςει ςτο να αρκρϊςουν (να εκφράςουν και να διατυπϊςουν) τισ κατανοιςεισ τουσ 

για ζννοιεσ και διαδικαςίεσ. Ζνασ εκπαιδευτικόσ που ακολουκεί τθ μζκοδο αυτι για 

παράδειγμα ςτθ διδαςκαλία του γραπτοφ λόγου, κζτει ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ 

προκειμζνου να κρίνουν ποια περίλθψθ που οι ίδιοι ζχουν γράψει είναι καλφτερθ και 

γιατί. Ανάλογα, ςτο μάκθμα των μακθματικϊν ο εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ 

ςτο να αρκρϊςουν – να διατυπϊςουν και ζτςι να εκφράςουν τισ ςκζψεισ τουσ κακϊσ 

πραγματοποιοφν τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ.  

 

Ο αναςτοχαςμόσ (reflection) εμπεριζχει τθν παρότρυνςθ των μακθτϊν ςτο να ςυγκρίνουν 

τισ δικζσ τουσ διαδικαςίεσ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ με των άλλων ςυμμακθτϊν τουσ ι 

με του δαςκάλου τουσ (δθλαδι του ειδικοφ). Ο αναςτοχαςμόσ επιτυγχάνεται με τθ χριςθ 

διαφόρων τεχνικϊν που βοθκοφν ςτθν επανεξζταςθ και ςφγκριςθ ςε διάφορα επίπεδα 

των διαδικαςιϊν που ζχουν διεξαχκεί από τουσ μακθτζσ ι τουσ ειδικοφσ (experts) (Collins 

& Brown, 1988). Για τθν ανάγνωςθ, μια μζκοδοσ ενίςχυςθσ του αναςτοχαςμοφ μπορεί να 

είναι θ μεγαλόφωνθ καταγραφι, ςε mp3 player, ανάγνωςθσ ενόσ κομματιοφ, ϊςτε να 

ακουςτεί ξανά από τουσ μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ και να προβοφν ςε ανάλογα ςχόλια 

και διαπιςτϊςεισ. 

  

Θ διερεφνθςθ (exploration) αναφζρεται ςτθν ϊκθςθ των μακθτϊν ςε ζναν δικό τουσ 

τρόπο - που να ζχει νόθμα - επίλυςθσ προβλθμάτων που ςχετίηεται με το πϊσ να 

αναρωτιοφνται, πϊσ να κζτουν ερωτιςεισ, πϊσ να ςχεδιάηουν τθν επίλυςθ ενόσ 

προβλιματοσ, κ.λπ. Οι μακθτζσ όμωσ, δε γνωρίηουν από πριν πϊσ να «εξερευνιςουν» ζνα 

πεδίο μάκθςθσ. Ρρζπει επομζνωσ να γνωρίηουν αντίςτοιχεσ τεχνικζσ που κα τουσ 

βοθκιςουν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Θ διερεφνθςθ ωσ μζκοδοσ περιλαμβάνει τον 

κακοριςμό γενικϊν ςτόχων και ςτθ ςυνζχεια τθν ενκάρρυνςθ των μακθτϊν ςτο να 

εςτιάςουν ςε επιμζρουσ ςτόχουσ ι ακόμα ςτο να ανακεωριςουν τουσ γενικοφσ ςτόχουσ 

αν κάτι ςτθν πορεία τουσ προκαλζςει περιςςότερο το ενδιαφζρον. Για παράδειγμα, ςτθν 

ανάγνωςθ ο δάςκαλοσ ςτζλνει τουσ μακθτζσ ςτθ βιβλιοκικθ για να ερευνιςουν τισ 
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κεωρίεσ γφρω από το μζλλον του πλανιτθ. Στα μακθματικά, οι μακθτζσ καλοφνται να 

παραγάγουν και να εξετάςουν διαφορετικζσ λφςεισ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ. 

 

Ωσ προσ τθν αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων, πρζπει να εξεταςτοφν κάποιεσ αρχζσ που 

πρζπει να διζπουν το είδοσ και τον τρόπο με τον οποίο παρζχονται οι δραςτθριότθτεσ 

αυτζσ (Ρίνακασ 2.14). 

 

Ρίνακασ 2.14: Τα επιμζρουσ ςτοιχεία για το ςχεδιαςμό περιβαλλόντων γνωςτικισ 

μακθτείασ που αφοροφν ςτθν αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων. 

Αλλθλουχία τθσ διδαςκαλίασ 

 

Τρόποι για τθ διευκζτθςθ των δραςτθριοτιτων 

μάκθςθσ  

Αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα 

 (Increasing complexity)  

Οι ςτόχοι ςταδιακά αυξάνουν το βακμό δυςκολίασ 

τουσ.  

Αυξανόμενθ ποικιλομορφία 

( Increasing diversity) 

Ρρακτικι ςε ποικίλεσ καταςτάςεισ για να επιςθμανκεί 

θ ευρεία εφαρμογι. 

Σφαιρικότθτα του ςτόχου  

(Global before local) 

Αντιλαμβάνομαι αρχικά ολόκλθρο το ςτόχο πριν 

εκτελζςω τα μζρθ του. 

 

Σφμφωνα με τισ αρχζσ αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ πρζπει να διακρίνονται από: 

φαιρικότθτα, που ςθμαίνει πωσ οι δραςτθριότθτεσ πρζπει να οδθγοφν τουσ μακθτζσ ςτο 

να μακαίνουν να ολοκλθρϊνουν το ςτόχο τουσ μζςα από τθν ολοκλιρωςθ επιμζρουσ 

ςτόχων. Για παράδειγμα, ςτθ ραπτικι (Lave, 1988), οι μακθτευόμενοι μακαίνουν να 

φτιάχνουν ζνα ζνδυμα από ιδθ κομμζνα κομμάτια. Θ κφρια επίδραςθ αυτισ τθσ αρχισ 

είναι ότι ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν ζνα είδοσ εννοιολογικοφ χάρτθ πριν 

καταλιξουν ςτθν ολοκλιρωςθ του ςτόχου τουσ. Αυτό ζχει ςαν ςυνζπεια να οδθγείται ο 

μακθτισ ςτθν κατανόθςθ των επιμζρουσ ςτόχων τθσ γενικισ δραςτθριότθτασ που 

πραγματοποιεί και ταυτόχρονα αυτό ενεργεί ςαν οδθγόσ για το μακθτι για τθν εξζλιξθ 

των διαδικαςιϊν που ζχει επιλζξει, αλλά και ςαν μζςο αυτοαξιολόγθςθσ των δράςεϊν 

του.  

 

Αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα θ οποία αναφζρεται ςτθ δόμθςθ των δραςτθριοτιτων με 

τρόπο ϊςτε αφενόσ να απαιτοφνται όλο και περιςςότερεσ δεξιότθτεσ και αφετζρου να 

οδθγοφν ςτθν κατανόθςθ όλο και πιο ςφνκετων εννοιϊν (Burton, Brown, & Fisher, 1984; 

VanLehn & Brown, 1980; White, 1984). Για παράδειγμα, ςτθ μακθτεία για το ράψιμο ενόσ 

ενδφματοσ, οι μακθτζσ πρϊτα μακαίνουν να δθμιουργοφν ενδφματα που τα κομμάτια 
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τουσ είναι φτιαγμζνα από ευκείεσ γραμμζσ, χωρίσ επιπλζον πράγματα όπωσ 

κουμπότρυπεσ, τςζπεσ, κλπ. (Lave, 1993). Στθ ςυνζχεια, μακαίνουν να φτιάχνουν ροφχα 

που απαιτοφν πιο πολφπλοκεσ δεξιότθτεσ. Με αυτόν τον τρόπο, οι μακθτζσ μακαίνουν 

επίςθσ να αποκτοφν ζλεγχο των ςταδιακά αυξανόμενων απαιτιςεων που μπορεί να 

προχποκζτει θ επίλυςθ μιασ δραςτθριότθτασ. 

 

Αυξανόμενθ ποικιλομορφία, θ οποία αναφζρεται ςτθν καταςκευι ςειράσ δραςτθριοτιτων 

που θ επίλυςι τουσ προχποκζτει μια μεγάλθ ποικιλία ςτρατθγικϊν και δεξιοτιτων. Με 

τον τρόπο αυτό, οι μακθτζσ μακαίνουν πϊσ και πότε να αξιοποιοφν τισ ςτρατθγικζσ και τισ 

δεξιότθτεσ αυτζσ. Επιπλζον, οι μακθτζσ μακαίνουν να εφαρμόηουν τισ δεξιότθτεσ αυτζσ ςε 

περιςςότερα και διαφορετικά προβλιματα και οι ςτρατθγικζσ τουσ αποκτοφν ζνα 

πλουςιότερο δίχτυο εφαρμογϊν ςε νζεσ καταςτάςεισ προβλθμάτων.  

 

Ωσ προσ τθν κοινωνιολογία, πρζπει να λθφκεί υπόψθ το πλαίςιο που αφορά ςτθν 

κοινωνιολογία του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ (Ρίνακασ 2.15).  

 

Ρίνακασ 2.15: Τα επιμζρουσ ςτοιχεία για το ςχεδιαςμό περιβαλλόντων γνωςτικισ 

μακθτείασ που αφοροφν ςτθν κοινωνιολογία τθσ μάκθςθσ. 

Κοινωνιολογία  

 

Κοινωνικά χαρακτθριςτικά των περιβαλλόντων 

μάκθςθσ  

Εμπλαιςιωμζνθ ι εγκακιδρυμζνθ 

μάκθςθ (Situated learning).  

Οι μακθτζσ μακαίνουν ςτα πλαίςια εργαςίασ πάνω ςε 

ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ. 

Κουλτοφρα εξειδικευμζνθσ πρακτικισ 

(Culture of expert Practice). 

Επικοινωνοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ για να 

ολοκλθρϊςουν ςθμαντικοφσ ςτόχουσ.  

Εγγενι κίνθτρα (Intrinsic motivation). Οι μακθτζσ κζτουν προςωπικοφσ ςτόχουσ και 

αναηθτοφν λφςεισ. 

Αξιοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

 (Exploiting cooperation). 

Οι μακθτζσ εργάηονται μαηί για να ολοκλθρϊςουν τουσ 

ςτόχουσ τουσ. 

Αξιοποίθςθ του ανταγωνιςμοφ 

(Exploiting competition). 

Εποικοδομθτικόσ και παραγωγικόσ ανταγωνιςμόσ που 

ςυνδυάηεται με τθ ςυνεργαςία. 

 

Θ μάκθςθ εμπεριζχει (προχποκζτει) δράςθ (δραςτθριότθτα) θ οποία είναι αναπόςπαςτα 

ςυνδεδεμζνθ με το ευρφτερο πλαίςιο και τθν κουλτοφρα ςτθν οποία ςυντελείται (Lave, 

1991). Για παράδειγμα, οι μακθτζσ τθσ ραπτικισ κατά τθ Lave (1993) μακαίνουν τθ 

ςυγκεκριμζνθ τζχνθ ςε ζνα κατάςτθμα ραπτικισ. Εκεί βρίςκονται κι άλλοι μακθτζσ για τον 
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ίδιο ςκοπό, αλλά και δάςκαλοι - ειδικοί και με αρκετι πείρα. Οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε 

δραςτθριότθτεσ με ςταδιακι δυςκολία, καταςκευάηοντασ αρχικά ζνα εφκολο ροφχο και 

ςταδιακά προχωροφν ςτθν καταςκευι πιο ςφνκετου. Επίςθσ, καταςκευάηουν ποικιλία 

ενδυμάτων που απαιτοφν ποικιλία δεξιοτιτων και ςτρατθγικϊν.  

 

Ρρόκειται δθλαδι για ζνα ρεαλιςτικό πλαίςιο μάκθςθσ που ενκαρρφνεται με τθν εμπλοκι 

των μακθτϊν ςε επίςθσ ρεαλιςτικά προβλιματα καταςκευισ ενδυμάτων ποικίλων 

πραγματικϊν αναγκϊν. Ωςτόςο, το πλαίςιο αυτό φαίνεται να χαρακτθρίηει τθν 

κοινωνιολογία τθσ μάκθςθσ επιςθμαίνοντασ και υποςτθρίηοντασ: 

 

Σθν εμπλαιςιωμζνθ ι εγκακιδρυμζνθ μάκθςθ (situated learning): θ μάκθςθ είναι 

τοποκετθμζνθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ςτο οποίο και αποκτιζται, αλλά από τθν άλλθ 

αυτό το πλαίςιο ενκαρρφνει τθ μεταφορά τθσ γνϊςθσ ςε νζα πεδία. Οι μακθτζσ 

κατανοοφν τθ γνϊςθ και μακαίνουν πϊσ να τθν αξιοποιοφν ςε μελλοντικζσ χριςεισ. 

Επίςθσ, θ μάκθςθ προκφπτει αφότου οι μακθτζσ ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθ διαδικαςία 

καταςκευισ και αξιοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ ςε διάφορα πεδία.  

 

Σισ κοινότθτεσ των πρακτικϊν (communities of practices): ςθμαίνει τθ δθμιουργία ενόσ 

μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο οι ςυμμετζχοντεσ επικοινωνοφν και ςυμμετζχουν 

ενεργά αναπτφςςοντασ δεξιότθτεσ που τουσ εξαςφαλίηουν μια ξεχωριςτι εμπειρία 

πρακτικισ και επίλυςθσ προβλθμάτων. Μια τζτοια κοινότθτα οδθγεί ςε ζνα αίςκθμα 

«ιδιοκτθςίασ», που χαρακτθρίηεται από τθν προςωπικι επζνδυςθ και τθν αμοιβαία 

ςυνειςφορά. Θ μάκθςθ δεν είναι αναγκαςτικι αλλά αποτζλεςμα κοινϊν δράςεων και 

κοινισ εμπειρίασ. 

 

Σα εγγενι κίνθτρα (intrinsic motivation): θ εμπλαιςιωμζνθ ι εγκακιδρυμζνθ μάκθςθ και θ 

δθμιουργία κοινοτιτων πρακτικισ υπονοοφν τθν ανάγκθ δθμιουργίασ εγγενϊν κινιτρων 

για μάκθςθ. Τα περιβάλλοντα μάκθςθσ πρζπει να δθμιουργοφνται με τζτοιον τρόπο ϊςτε 

μζςα ςε αυτά οι μακθτζσ να πραγματοποιοφν τουσ ςτόχουσ τουσ, επειδι πραγματικά 

εκείνοι το κζλουν και το επικυμοφν και όχι επειδι κάποιοσ τουσ το επιβάλλει (Lepper & 

Greene, 1979; Malone, 1981). Οι λόγοι που προκαλοφν τθν επικυμία για μάκθςθ πρζπει 

να είναι ενδογενείσ και όχι εξωγενείσ.  
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Σθν αξιοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ (exploiting cooperation) και του ανταγωνιςμοφ (exploiting 

competition): που ςθμαίνει δθμιουργία ςυνκθκϊν για ςυνεργαςία και για δθμιουργικό 

ανταγωνιςμό μεταξφ των μακθτϊν, αλλά και μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, με 

ςκοπό τθν αποτελεςματικι μάκθςθ. Θ προϊκθςθ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μπορεί να 

προκφψει μζςα από τθ δθμιουργία περιβαλλόντων μάκθςθσ όπου μποροφν να 

εφαρμοςτοφν διάφορεσ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ.  

 

2.2.1.5.3 Τα online και CSCL 3D περιβάλλοντα και θ Θεωρία τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ 

 

Στισ μζρεσ μασ, όλο και πιο πολλζσ αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ 

πολλϊν ευκαιριϊν με ςτόχο τθν άμεςθ εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ αλλά και τθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ με τρόπουσ που δε κα μποροφςαμε να 

φανταςτοφμε μζχρι και πριν λίγα χρόνια. Ειδικότερα, οι βαςιςμζνεσ ςε υπολογιςτι 

τεχνολογίεσ υπόςχονται πολλά για πρόςβαςθ ςε νζουσ τρόπουσ μάκθςθσ και απόκτθςθσ 

τθσ γνϊςθσ.  

 

Αξιοποιϊντασ τθ γνωςτικι μακθτεία, οι βαςιςμζνεσ ςε υπολογιςτι τεχνολογίεσ, όπωσ τα 

online CSCL 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ, μπορεί να γίνουν ιςχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία. 

Αυτό ςθμαίνει ότι θ προςζγγιςθ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ μπορεί να χρθςιμεφςει 

ουςιαςτικά ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό τζτοιων περιβαλλόντων μάκθςθσ μζςα από τθν 

ποικιλία δυνατοτιτων που τα ίδια προςφζρουν (ενςωμάτωςθ πολυμζςων, υπερμζςων, 

web-based δυνατοτιτων κ.λπ. (Casey, 1996). 

 

Ακολουκϊντασ τισ χαρακτθριςτικζσ προκλιςεισ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ, τα online και 

CSCL 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ μποροφν μεταξφ άλλων να προςφζρουν (Ghefaili, 2003): 

 

Αυκεντικότθτα, φζρνοντασ προβλιματα τθσ πραγματικισ ηωισ ςτισ τάξεισ: Αυτό μπορεί να 

ςυμβεί μζςα από τθν προςομοίωςθ τθσ κοινωνικισ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ (Jonassen et 

al., 1999). Θ δυνατότθτα αυτι πραγματοποιείται με άριςτο τρόπο μζςα από τθν 

αξιοποίθςθ των 3D τεχνολογιϊν. Οι online και 3D τεχνολογίεσ προςφζρουν επίςθσ 

δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο, επικοινωνία μζςω chat και θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου και γενικά νζεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ.  
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Πρόςβαςθ ςτισ αποδόςεισ εμπειρογνωμόνων και επιςτθμόνων: Γενικά αυτό πετυχαίνεται 

μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των βίντεο, των ενςωματωμζνων ειδικϊν ςυςτθμάτων (expert 

systems), των προςομοιϊςεων και του Διαδικτφου (Wenger, 1998). Ειδικά για τα 3D 

περιβάλλοντα μάκθςθσ, θ επαφι με τισ αποδόςεισ εμπειρογνωμόνων και επιςτθμόνων 

είναι πολφ εφκολθ υπόκεςθ και ςτο πλαίςιο τθσ γνωςτικισ μακθτείασ μπορεί να ενιςχυκεί 

και να υποςτθριχτεί με τρόπο αποτελεςματικό. 

 

Κακοδιγθςθ και ςταδιακι ςτιριξθ: Τα 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ μποροφν επίςθσ να 

προάγουν το ςθμαντικό ρόλο τθσ κακοδιγθςθσ και τθσ υποςτιριξθσ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ 

μάκθςθσ μζςα από τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Επίςθσ, ςτθρίγματα μάκθςθσ που 

επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν αποτελεςματικά ςε ςφνκετεσ γνωςτικζσ 

διαδικαςίεσ (Casey, 1996; Jonassen et al., 1999). 

 

Σθ δυνατότθτα «να κάνω τθ ςκζψθ ορατι»: Ο Collins (1991) υποςτθρίηει ότι «οι 

υπολογιςτζσ μποροφν να κάνουν το αόρατο ορατό», πόςο μάλλον τα online και 3D 

περιβάλλοντα μάκθςθσ με τισ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ που ζχουν. Θ γνωςτικι μακθτεία 

μπορεί να επενδφςει παιδαγωγικά ςε ζνα τζτοιο εγχείρθμα μζςα από τα προτεινόμενα 

διδακτικά μοντζλα τθσ. Επίςθσ, θ ίδια θ μακθτεία είναι ζνα μοντζλο που λειτουργεί για να 

κάνει τθ ςκζψθ ορατι. 

 

Ευελιξία και αλλθλεπίδραςθ: Τα 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ υποςτθριηόμενα από το 

μοντζλο τθσ γνωςτικισ μακθτείασ μποροφν να παρζχουν ευελιξία ςτθν πρόςβαςθ τθσ 

γνϊςθσ και αλλθλεπίδραςθ, ςε αντίκεςθ με τα παραδοςιακά βιβλία και ακόμα ςε 

αντίκεςθ με τισ δυνατότθτεσ μιασ ςχολικισ τάξθσ. Επιπλζον, μζςα από τζτοια τεχνολογικά 

περιβάλλοντα, οι μακθτευόμενοι ζχουν τθν προςτικζμενθ ευκαιρία να ςτοχαςτοφν πάνω 

ςτθ μάκθςθ (Herrington & Oliver, 2000; Spiro, Feltovich, Jacobson, & Coulson, 1992). 

 

Μεταγνϊςθ: τα περιβάλλοντα μάκθςθσ τα βαςιηόμενα ςτον υπολογιςτι προςφζρουν 

πολλζσ ευκαιρίεσ για μεταγνϊςθ. Οι μακθτευόμενοι μζςα από αυτά αποκτοφν τθν 

εμπειρία τθσ βακφτερθσ κατανόθςθσ (Jonassen et al., 1999). Τα online και 3D 

περιβάλλοντα μάκθςθσ, αξιοποιϊντασ τθ γνωςτικι μακθτεία, μποροφν να ενιςχφςουν τισ 

ευκαιρίεσ για μεταγνϊςθ. 
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Τποςτιριξθ του επιςτθμολογικοφ πλουραλιςμοφ και ατομικϊν διαφορϊν: Τα online και 3D 

περιβάλλοντα μάκθςθσ εφαρμόηοντασ τισ αρχζσ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ παρζχουν ςτουσ 

μακθτευόμενουσ τθν ευκαιρία να ςκεφτοφν, να αναηθτιςουν, να εκφραςτοφν και να 

πειραματιςτοφν πάνω ςτισ δικζσ τουσ επιςτθμολογικζσ επικυμίεσ και ςτυλ μάκθςθσ 

(learning styles). Οι Turkle και Papert (1991) εξάλλου, υπογραμμίηουν το ρόλο των 

υπολογιςτϊν ςτθν υποςτιριξθ του επιςτθμολογικοφ πλουραλιςμοφ.  

 

Σαν αποτζλεςμα, θ κεωρία τθσ γνωςτικισ μακθτείασ είναι μια κεωρία που μπορεί να 

υποςτθρίξει τθ ςυνεργατικι μάκθςθ μζςω του υπολογιςτι. Κατ’ επζκταςθ, μπορεί να 

υποςτθρίξει τθ ςυνεργατικι μάκθςθ μζςω του υπολογιςτι που βαςίηεται ςτισ αρχζσ ενόσ 

διδακτικοφ ςεναρίου (CSCL script). Επομζνωσ, θ κεωρία τθσ γνωςτικισ μακθτείασ ςτο 

πλαίςιο τθσ εφαρμογισ ενόσ διδακτικοφ ςεναρίου ςε ζνα 3D περιβάλλον μάκθςθσ μπορεί 

να υποςτθρίξει και τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ.  

 

2.2.1.6 Αποτελεςματικι CSCL και online 3D περιβάλλοντα  

 

Ππωσ αναφζρκθκε, πολλζσ είναι οι ζρευνεσ που αφοροφν ςτθν CSCL και επιχειροφν τθ 

δόμθςθ και ρφκμιςθ των αλλθλεπιδράςεων που ςυμβαίνουν κακϊσ τα άτομα 

ςυνεργάηονται online ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ (Dillenburg & Fischer, 2007; Jermann et al., 

2001). Μζςα ςτθν ομάδα τα άτομα αλλθλεπιδροφν αναλαμβάνοντασ ςυγκεκριμζνουσ 

ρόλουσ και εκτελϊντασ ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ οδθγοφν 

ςε ανϊτερεσ γνωςτικζσ διαδικαςίεσ (αναλυτικι ςκζψθ, επιχειρθματολογία κ.λπ.) και ζτςι 

τα άτομα οδθγοφνται ςτθ μάκθςθ (King, 1997; Palinscar & Brown, 1984). Επομζνωσ, θ 

μεγάλθ πρόκλθςθ τθσ CSCL είναι να δθμιουργθκοφν περιβάλλοντα τα οποία ζμμεςα ι 

άμεςα ευνοοφν τθν ανάδυςθ αφκονίασ αλλθλεπιδράςεων (Dillenbourg, Baker, Blaye, & 

O’Malley, 1996; Dillenbourg & Hong, 2008) προκειμζνου να ενιςχυκεί θ 

αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Στο πλαίςιο αυτό, πολλζσ ζρευνεσ 

εςτιάηουν το ενδιαφζρον ςτο να αναγνωρίςουν και να εξερευνιςουν παράγοντεσ οι 

οποίοι επθρεάηουν τθν αποτελεςματικότθτα και τθν επιτυχία τθσ online ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ (Collazos, Guerrero, Pino, & Ochoa, 2002; Dillenbourg, 1999, ςτο Daradoumis, 

Martınez, Xhafa, 2006). Τζτοιοι παράγοντεσ μπορεί να είναι θ αλλθλεπιδραςτικότθτα, θ 

αναπαραςτατικι πιςτότθτα, οι ενςωματωμζνεσ δράςεισ και θ επικοινωνία ςτα 

περιβάλλοντα αυτά (Dalgano & Lee, 2010). Κατ’ επζκταςθ, αυτό ςυνεπάγεται τον 

προςδιοριςμό δεικτϊν που περιγράφουν διαφορετικζσ όψεισ τθσ γνωςιακισ αλλά και τθσ 
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ςυνεργατικισ μάκθςθσ, ϊςτε να καταφζρουμε μια πλθρζςτερθ αποτίμθςθ των 

ςυνεργατικϊν αλλθλεπιδράςεων μάκθςθσ και των γνωςιακϊν αποτελεςμάτων 

(Daradoumis et al., 2006). 

 

Ζρευνεσ επίςθσ, δείχνουν πωσ οι online 3D κόςμοι ζχουν τθ δυναμικι να ςτθρίξουν τθ 

ςυνεργατικι μάκθςθ μζςω υπολογιςτι (CSCL) με ποικίλουσ τρόπουσ (Coffman & Klinger, 

2007; Stevens, 2006). Αυτό ςυμβαίνει επειδι αποτελοφν πλοφςιεσ εμπειρίεσ μάκθςθσ 

προςφζροντασ, πζραν από τθ δυνατότθτα επίτευξθσ μιασ τεράςτιασ ποικιλίασ ςτόχων 

όπωσ γνωςτικϊν, μεταγνωςτικϊν, πολιτιςμικϊν, κ.λπ., ευκαιρίεσ για αποτελεςματικι 

online ςυνεργαςία. Στο πλαίςιο αυτό, οι online 3D κόςμοι (όπωσ το Second Life, Active 

Worlds, κ.λπ.) δεν είναι απλά 3D παιχνίδια για πολλαπλοφσ παίκτεσ («οι εικονικοί κόςμοι 

δεν είναι παιχνίδια από μόνοι τουσ» (Boulos, et al., 2007; Kirkpatrick, 2007;) όπου θ 

ςυνεργατικι μάκθςθ προκφπτει αυτόματα όταν μια ομάδα ατόμων απλά βρίςκεται μζςα 

ςτο ίδιο εικονικό περιβάλλον (Arvaja, Häkkinen, Rasku-Puttonen, & Eteläpelto, 2002). 

 

Οι online και 3D κόςμοι προςφζρουν μια πλοφςια εμπειρία που αποτελείται από το 

ςυνδυαςμό όλων των χαρακτθριςτικϊν του Web 2.0 (όπωσ άμεςθ επικοινωνία ανάμεςα 

ςτα μζλθ των ομάδων, voice chat, profiles και real-time social networking) και τθσ 

μοναδικισ online αλλθλεπίδραςθσ. O ςυνδυαςμόσ αυτόσ εμπεριζχει ποικίλουσ ςτόχουσ 

και ζνα είδοσ δθμιουργικισ ςυνεργατικότθτασ που εξελίςςεται μζςα ςτα περιβάλλοντα 

αυτά. Τόςο οι εκπαιδευτικοί όςο και οι μακθτζσ μζςα από τα περιβάλλοντα αυτά γίνονται 

όλο και πιο δθμιουργικοί και ζχουν τθν ευκαιρία να αναπτφξουν νζουσ αποτελεςματικοφσ 

τρόπουσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Οι εικονικοί αυτοί κόςμοι χαρακτθρίηουν ζνα κφριο 

κομμάτι που αφορά ςτο μζλλον του Web (Boulos et al., 2007). 

 

Στα περιβάλλοντα αυτά, οι μακθτζσ, εκπροςωποφμενοι από τα avatars, αλλθλεπιδροφν με 

εργαλεία, αντικείμενα και άλλα avatars. Μζςα από αυτι τθν αλλθλεπίδραςθ δομοφν τισ 

δικζσ τουσ κατανοιςεισ και αντιλιψεισ με τζτοιο τρόπο που αντανακλάται υψθλοφ 

επιπζδου μάκθςθ (higher order learning). Είναι φανερό ότι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ 

μποροφν να εργαςτοφν τόςο ςε ατομικι όςο και ςε ςυνεργατικι βάςθ αναπτφςςοντασ όχι 

μόνο δεξιότθτεσ δόμθςθσ τθσ γνϊςθσ αλλά και δεξιότθτεσ ανάπτυξθσ κριτικισ και 

δθμιουργικισ ςκζψθσ. Εξάλλου, θ εκπαίδευςθ ςτον 21ο αι. πρζπει να εςτιάηεται ςε 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν επικοινωνία, ςτθν αυτονομία αλλά και ςτθν κριτικι και 

δθμιουργικι ςκζψθ. Είναι γεγονόσ πωσ ςιμερα μποροφμε να επιχειριςουμε τθ 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCJ-4K5SSYW-1&_user=3828026&_coverDate=01%2F31%2F2008&_rdoc=8&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235956%232008%23999499998%23670613%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5956&_sort=d&_docanchor=&_ct=30&_acct=C000061474&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3828026&md5=34065b511bbc60c8145dd3a06f0751b9#bib3#bib3
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δθμιουργία εικονικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ, μζςω του υπολογιςτι, υιοκετϊντασ νζεσ 

ςτρατθγικζσ και μεκοδολογίεσ ϊςτε αυτζσ να αξιοποιθκοφν ςτθν κακθμερινι διδακτικι 

πρακτικι μζςα από ςυνεργατικοφ τφπου μεκόδουσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ (Coffman & 

Klinger, 2007). Αυτό ςθμαίνει πωσ ζχουμε τθ δυνατότθτα, ςτο πλαίςιο τθσ ραγδαίασ 

ανάπτυξθσ των τεχνολογιϊν, να αναπτφξουμε αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ μζςω 

υπολογιςτϊν (CSCL).  

 

Ωςτόςο, οι ζρευνεσ τονίηουν τθν ανάγκθ κατάλλθλου διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ -

παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ και κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ ϊςτε να πετφχουμε 

αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ ςτα 3D περιβάλλοντα. Στθ βάςθ αυτι προτείνουμε 

τθν αξιοποίθςθ των ςυνεργατικϊν ςεναρίων (scripts) μάκθςθσ τα οποία ζχουν τθ 

δυνατότθτα ενορχιςτρωςθσ των παιδαγωγικϊν ςτρατθγικϊν και δραςτθριοτιτων αλλά 

και τθν ανάπτυξθ μεγάλου εφρουσ αλλθλεπιδράςεων. Στα ςυνεργατικοφ τφπου ςενάρια 

μάκθςθσ αναφερόμαςτε παρακάτω. 

 

2.2.2 CSCL Σενάρια 

 

2.2.2.1 Τι είναι τα ςενάρια και γιατί να δθμιουργοφμε τα ςενάρια;  

 

Θ ςυνεργατικι μάκθςθ δεν είναι πάντα αποτελεςματικι. Τα αποτελζςματά τθσ 

εξαρτϊνται από τθν αφκονία και τθν ζνταςθ των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των μελϊν 

μιασ ομάδασ κατά τθ διάρκεια μιασ ςυνεργαςίασ (Dillenbourg & Traum, 1996). Βαςικι 

αναηιτθςθ τθσ CSCL είναι να ςχεδιαςτοφν περιβάλλοντα τα οποία ζμμεςα ι άμεςα 

ευνοοφν τθν ανάδυςθ αφκονίασ αλλθλεπιδράςεων. Στθ βιβλιογραφία μια τζτοια 

προςπάκεια αναφζρεται ωσ «ςχεδιαςμόσ για ςυηθτιςεισ» (Roschelle, 1990) ι 

«ςχεδιάηοντασ αλλθλεπιδράςεισ» (Dillenbourg & Fischer, 2007; Jermann et al., 2001). 

 

Σχετικά με τον τρόπο που πρζπει να ςχεδιαςτοφν και να προκφψουν (άμεςα ι ζμμεςα) οι 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των μελϊν μιασ ομάδασ ςτα CSCL περιβάλλοντα ζχουν 

διατυπωκεί πολλζσ προςεγγίςεισ οι οποίεσ ανάλογα εςτιάηουν (Dillenbourg & Hong, 

2008): 

1. Στο ςχεδιαςμό ενόσ εργαλείου για επικοινωνία για παράδειγμα μιασ θμι-

δομθμζνθσ διεπιφάνειασ με προκακοριςμζνεσ δράςεισ για ςυνομιλία (Soller, 2001; 

Veerman & Treasure-Jones, 1999). 
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2. Στθ διαμόρφωςθ αναπαραςτατικϊν μορφϊν των δραςτθριοτιτων και των 

αντικειμζνων τα οποία κα χρθςιμοποιιςουν οι μακθτζσ (Roschelle, 1990; Suthers, 

1999). 

3. Στο ςχθματιςμό των ομάδων με ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο (Hoppe & Ploentzer, 

1999; Inaba Supnithi, Ikeda, Mizoguchi, & Toyoda, 2000; Muehlenbrock, 2006; 

Wasson 1998; Wessner & Pfister, 2001). 

4. Στo να παρζχουν ςτα μζλθ των ομάδων αναπαραςτάςεισ αλλθλεπιδράςεων ϊςτε 

να πετφχουν τθ ρφκμιςθ και τον ζλεγχο ςε επίπεδο ομάδασ (Dillenbourg, 2002; 

Dillenbourg & Jermann, 2007). 

5. Στο να παρζχουν ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τθν ποιότθτα των αλλθλεπιδράςεων 

τθσ ομάδασ (Ayala & Yano, 1998; Barros & Verdejo, 2000; Constantino-Gonzalez & 

Suthers, 2000; Jermann, et al., 2001). 

6. Στο να δομοφν τθ ςυνεργαςία ςτθ βάςθ ςεναρίου μζςα από ςυγκεκριμζνουσ 

ρόλουσ, φάςεισ και δραςτθριότθτεσ. 

 

Ζνασ τρόποσ για να βελτιωκεί θ αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτα CSCL 

περιβάλλοντα, είναι να δομκκεί θ αλλθλεπίδραςθ εμπλζκοντασ τουσ μακθτζσ ςε καλά 

οριοκετθμζνα ςενάρια (well–defined scripts) (Dillenbourg, 2002). Ζνα ςενάριο είναι μια 

ιςτορία όπου οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί ςαν θκοποιοί πρζπει να παίξουν ζναν ρόλο 

(Dillenbourg, 2002). Ρρόκειται για ζνα λεπτομερζσ και ςαφζσ ςυμβόλαιο ανάμεςα ςτο 

δάςκαλο και ςτθν ομάδα και αφορά ςτον τρόπο με τον οποίο κα προκφψει θ ςυνεργαςία. 

Ζτςι, τα ςενάρια ζχουν ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ.  

 

Ζνα καλά οριοκετθμζνο ςενάριο χαρακτθρίηεται από ςυγκεκριμζνεσ φάςεισ, ρόλουσ και 

δραςτθριότθτεσ, ϊςτε οι μακθτζσ να εμπλζκονται ςε μια ποικιλία αλλθλεπιδράςεων 

(Dillenbourg, 2002, Dillenbourg & Hong, 2008, Weinberger, 2003). Στθ ςυνεργαςία με βάςθ 

τα ςενάρια οι ςυμμετζχοντεσ ακολουκοφν ςυγκεκριμζνεσ κατευκφνςεισ και 

αναλαμβάνουν από κοινοφ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ (Weinberger, 2003). 

 

2.2.2.2 Εξωτερικά και εςωτερικά ςενάρια 

 

Για τουσ Kollar, Fisher & Hesse (2006) ο όροσ «εξωτερικό ςενάριο» (ι «επιφαινόμενο 

ςενάριο») αναφζρεται ςτο παιδαγωγικό ςενάριο το οποίο και οι μακθτζσ καλοφνται να 
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παίξουν, ενϊ ο όροσ «εςωτερικό ςενάριο» περιγράφει τθ (δια)νοθτικι αναπαράςταςθ που 

οι μακθτζσ δομοφν μζςα από το «εξωτερικό ςενάριο. «Το εξωτερικό ςενάριο» είναι ζνα 

διδακτικό καταςκεφαςμα που χρθςιμοποιείται κατά τθ διάρκεια μιασ εκπαιδευτικισ 

περιόδου. Το «εςωτερικό ςενάριο» αποτελεί τθ γνωςτικι υποδομι του «εξωτερικοφ 

ςεναρίου» και πολλζσ φορζσ προχπάρχει τθσ εκπαιδευτικισ περιόδου αλλά και ςυνεχίηει 

να υπάρχει μετά το τζλοσ αυτισ. Στθν περίπτωςθ που ςτόχοσ γίνεται θ εςωτερικοποίθςθ 

του ςεναρίου, τότε το ςενάριο γίνεται παιδαγωγικόσ ςκοπόσ. Τζτοιο παράδειγμα είναι θ 

περίπτωςθ του ςεναρίου αμοιβαίασ διδαςκαλίασ (Palincsar & Brown, 1984). 

 

Πταν το ςενάριο είναι «μόνο» μια μζκοδοσ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθ διάρκεια μιασ 

εκπαιδευτικισ περιόδου, τότε οι μακθτζσ κα πρζπει να δθμιουργιςουν οι ίδιοι εςωτερικά 

ςενάρια ϊςτε να ςυμμετάςχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ. Κι αυτό διότι περιμζνουμε 

να μάκουν αυτό για το οποίο ςυηιτθςαν μζςω του ςεναρίου και όχι αυτό κακαυτό το 

περιεχόμενο ςενάριο. 

 

Συνοπτικά, όταν το ςενάριο είναι μια μζκοδοσ, «το εςωτερικό ςενάριο είναι το εργαλείο 

για να παίξει καλά το εξωτερικό ςενάριο». Ζνα ςενάριο ςτο οποίο οι ρόλοι εναλλάςςονται 

και που επιχειρεί τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματολογίασ μπορεί να ζχει ςαν ςτόχο τόςο τθ 

γνϊςθ του περιεχομζνου τθσ επιχειρθματολογίασ (το ςενάριο ωσ μζκοδοσ) όςο και τθν 

ανάπτυξθ ςχετικϊν ικανοτιτων που προκφπτουν (το ςενάριο ωσ ςτόχοσ) (script as an 

objective).  

 

2.2.2.3 Μακρο - μικρο CSCL ςενάρια  

 

Ζνα ςενάριο ςυνεργαςίασ είναι μια διδακτικι προςζγγιςθ που ζχει ςαν ςτόχο να κάνει τθ 

ςυνεργατικότθτα πιο παραγωγικι (Dillenburg & Jermann, 2007). Στθ βιβλιογραφία, 

ςχετικά με τον όρο αναφζρονται αναφζρονται δφο προςεγγίςεισ: τα μικρο-ςενάρια, τα 

οποία είναι διαλογικά μοντζλα και αντανακλοφν μια ψυχολογικι προοπτικι, και τα μακρο-

ςενάρια, τα οποία είναι παιδαγωγικά μοντζλα, δθλαδι αντανακλοφν μια εκπαιδευτικι 

προοπτικι (Dillenbourg & Hong, 2008). Τα μικρο-ςενάρια ζχουν το scripting ςαν ςτόχο ενϊ 

τα macro-scripts ζχουν το scripting ςαν μζκοδο. Ωςτόςο και τα δφο είδθ μάλλον πρζπει να 

τα βλζπει κανείσ ςυμπλθρωματικά (Dillenburg & Jermann, 2007). 
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Τα μικρο-ςενάρια είναι μοντζλα τα οποία ενςωματϊνονται ςε ζνα περιβάλλον που 

χαρακτθρίηει τθν πρϊτθ προςζγγιςθ (από τισ παραπάνω 2.2.2.1). Εδϊ οι μακθτζσ 

προτρζπονται να απαντιςουν ςτο ςυμμακθτι τουσ με αντεπιχείρθμα κακοδθγοφμενοι 

από το ςφςτθμα (Weinberger, Fischer, & Mandl, 2002).  

 

Τα μακρο-ςενάρια μοντελοποιοφν τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ οι ομάδεσ κα 

εμπλακοφν και αποτελοφν ζναν ςυνδυαςμό των προςεγγίςεων 3 και 6 που αναφζρονται 

παραπάνω (παράγραφο 2.2.2.1). Δθλαδι, εςτιάηουν ςτον τρόπο που οι ομάδεσ κα 

ςχθματιςτοφν αλλά και ςτο πϊσ με βάςθ το ςενάριο κα δομθκεί θ ςυνεργαςία των μελϊν 

των ομάδων. Αυτό ςθμαίνει ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ που τα μζλθ κα πρζπει να 

υιοκετιςουν, ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ που κα πρζπει να εκτελζςουν αλλά και 

ςυγκεκριμζνεσ φάςεισ οι οποίεσ και προχποκζτουν τθν ολοκλιρωςθ του ςεναρίου. 

 

Ζνα μικρο-ςενάριο υποςτθρίηει ςταδιακά τθ διαδικαςία τθσ αλλθλεπίδραςθσ αυτισ 

κακαυτισ (King, 2007, Wenberger, Stegmann, & Fischer, 2007). Αυτό ςθμαίνει πωσ όταν οι 

μακθτζσ δθλϊνουν μια υπόκεςθ μζςω του ςεναρίου οι άλλοι μακθτζσ παροτρφνονται να 

αντεπιχειρθματολογιςουν. Ζνα μακρο-ςενάριο κακορίηει τα ηευγάρια των μακθτϊν τα 

οποία κα υποςτθρίξουν αντίκετεσ απόψεισ (όπωσ ςτο ArgueGraph). Το μικρο-ςενάριο 

αντανακλά μια ψυχολογικι οπτικι ενεργϊντασ ςτο εςωτερικό του ςεναρίου (εςωτερικό 

ςενάριο – το ςενάριο ωσ ςτόχοσ). Ζνα μικρο-ςενάριο μπορεί να εξελιχκεί μζςα από τισ 

φάςεισ ενόσ μακρο-ςεναρίου (Ayala, 2007; Haake & Pfister, 2007). Από τθν άλλθ το μακρο-

ςενάριο αντανακλά μια παιδαγωγικι οπτικι επθρεάηοντασ τθ διαδικαςία περιςςότερο 

ζμμεςα (το ςενάριο ωσ μζκοδοσ) (Dillenburg & Jermann, 2007). 

 

To ArgueGraph script είναι ζνα παράδειγμα μακρο-ςεναρίου (Dillenbourg & Jermann, 

2007). Αυτό το βαςιηόμενο ςτον υπολογιςτι ςενάριο ξεκινά ηθτϊντασ από τουσ μακθτζσ 

να ςυμπλθρϊςουν ατομικά ζνα ερωτθματολόγιο αναφορικά με το επίμαχο κζμα. Οι 

μακθτζσ ςε ηευγάρια υιοκετοφν αντιμαχόμενεσ απόψεισ. Στθ ςυνζχεια, τα ηευγάρια από 

κοινοφ ςυμπλθρϊνουν το ίδιο ερωτθματολόγιο υιοκετϊντασ κοινι άποψθ. Στθ ςυνζχεια, ο 

δάςκαλοσ ςυηθτά ςε επίπεδο τάξθσ όλεσ τισ απαντιςεισ και τισ οργανϊνει βαςιηόμενοσ ςε 

κάποιο κεωρθτικό πλαίςιο. Στο τζλοσ, οι μακθτζσ καλοφνται να γράψουν μια μικρι ζκκεςθ 

ςχετικά με το υπό ςυηιτθςθ κζμα. Το ςυγκεκριμζνο ςενάριο δε βοθκά τουσ μακθτζσ ςτο 

πϊσ οι μακθτζσ κα πρζπει να ςυηθτοφν και να επιχειρθματολογοφν. Ζνα μακρο-ςενάριο 
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όπωσ το ArgueGraph κεωρεί ότι οι μακθτευόμενοι είναι ικανοί – μποροφν να 

επιχειρθματολογοφν και να ςυηθτοφν με αυτο-κακοδθγοφμενο τρόπο. 

 

Ραράδειγμα που περιλαμβάνει δθμιουργία μικρο-ςεναρίου είναι το «κοινωνικό ςενάριο» 

(“social script”) (Weinberger, Fischer, & Mandl, 2005). Εδϊ, τρεισ πρωτοετείσ φοιτθτζσ 

πανεπιςτθμιακοφ ιδρφματοσ ςυνεργάςτθκαν online προκειμζνου να εκτελζςουν κάποιεσ 

δραςτθριότθτεσ (π.χ. για να γράψουν μια ανάλυςθ για μια ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ). Οι 

μακθτζσ αναλαμβάνουν τθν εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων (μζςα από τισ οποίεσ αςκοφν 

κριτικι ςτισ απόψεισ των άλλων αλλά και λαμβάνουν κριτικι για τισ απόψεισ τουσ), τισ 

οποίεσ και πρζπει να εκτελζςουν ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο ο οποίοσ και ελζγχεται από τον 

υπολογιςτι. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ενιςχφονται από διάφορεσ παρακινιςεισ (π.χ. 

«παρακαλϊ γράψε μια κριτικι ςχετικά με τθν ανάλυςθ που ζδωςε το ηευγάρι ςου» ι «δεν 

ςυμφωνϊ με τθν ανάλυςι ςου….»). Σε αυτό το παράδειγμα, το ςυγκεκριμζνο ςενάριο όχι 

μόνο παρζχει δυνατότθτεσ για εκτζλεςθ δραςτθριοτιτων αλλά και υποςτθρίηει τθν 

αλλθλουχία τουσ, τθ χρονικι τουσ διάρκεια και τουσ ρόλουσ που ο κάκε ςυμμετζχων 

αναλαμβάνει ςτθν όλθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

 

Οι Dillenbourg & Hong (2008) προτείνουν επίςθσ ζνα παιδαγωγικό μοντζλο ςχεδιαςμοφ 

για δραςτθριότθτεσ δθμιουργίασ ςεναρίου ςτθν τάξθ. Το κεωρθτικό του πλαίςιο ορίηει 

τρία πρωταρχικά κοινωνικά επίπεδα πάνω ςτα οποία θ μάκθςθ, θ αλλθλεπίδραςθ και θ 

γνϊςθ μποροφν να δομθκοφν: το ατομικό επίπεδο (μακθτισ), τθσ ομάδασ και τθσ τάξθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και του εκπαιδευτικοφ). Ζνα αποτελεςματικό ςενάριο όχι μόνο 

δουλεφει πάνω ςε ζνα δεδομζνο επίπεδο, αλλά το ςθμαντικότερο είναι ότι ςυςχετίηει τισ 

δραςτθριότθτεσ του κάκε επιπζδου με τα άλλα επίπεδα προκειμζνου να ςυγκροτθκεί μια 

αποτελεςματικι ενςωματωμζνθ παιδαγωγικι διαδικαςία. Δθλαδι, ζνα αποτελεςματικό 

ςενάριο πρζπει να προδιαγράφει το πϊσ κα ςχθματιςτοφν οι ομάδεσ και πϊσ κα 

οργανωκοφν οι δραςτθριότθτεσ ϊςτε να λειτουργιςουν ςτο επίπεδο τθσ τάξθσ 

(δαςκαλοκεντρικά) και ςτθ ςυνζχεια να κατανεμθκοφν ςτο επίπεδο των ομάδων αλλά και 

ςε επίπεδο ατομικό (Stahl & Hesse, 2008).  
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2.2.2.4 Στρατθγικζσ μάκθςθσ για ςενάρια  

 

Ρϊσ όμωσ είναι δυνατόν να καταφζρουμε τθ δόμθςθ και εφαρμογι ενόσ 

αποτελεςματικοφ CSCL ςεναρίου; Ρϊσ κα μποροφςαμε να ςυντονίςουμε τθν CSCL με τθν 

εφαρμογι ενόσ ςεναρίου ςτο πλαίςιο τθσ κακθμερινισ διδακτικισ πρακτικισ; 

Χρειαηόμαςτε τρόπουσ, χρειαηόμαςτε ςτρατθγικζσ που να υποςτθρίηουν τθ ςυνεργατικι 

μάκθςθ (δομϊντασ τρόπουσ αλλθλεπίδραςθσ), αλλά και να ενιςχφουν τθν εξζλιξθ ενόσ 

ςεναρίου που ςτοχεφει ςτθν ίδια τθ μάκθςθ.  

 

Θ CSCL αποτελεί ζνα διεπιςτθμονικό παράδειγμα ζρευνασ και εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

(Hernandez-Leo, Asensio-Perez, & Dimitriadis, 2005; Koschmann, 1996). Κφριο 

χαρακτθριςτικό τθσ είναι θ ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία των αλλθλεπιδράςεων ωσ απαραίτθτου 

ςτοιχείου τθσ μάκθςθσ (Dillenbourg, 1999). Πμωσ, προκειμζνου να αξιοποιθκεί μζςα από 

τα νζα περιβάλλοντα μάκθςθσ υποςτθριηόμενων από τον υπολογιςτι, απαραίτθτο είναι 

να εςτιαςτοφμε ςτθν ανάλυςθ τθσ ςυνεργατικότθτασ, ϊςτε να επιτφχουμε το ςχεδιαςμό 

και τθν εφαρμογι τθσ ςτο πλαίςιο μιασ κοινότθτασ μάκθςθσ. Μζςα από μια τζτοια 

ανάλυςθ διαπιςτϊνεται ότι οι εφαρμογζσ τθσ CSCL πρζπει να υποςτθρίηουν ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, αλλά και να προςφζρουν ςτουσ πικανοφσ χριςτεσ (δάςκαλουσ, 

ςπουδαςτζσ, και εμπειρογνϊμονεσ παιδαγωγικισ, μεταξφ άλλων) ςυνκικεσ ςυνεργαςίασ 

για πολλζσ περιςτάςεισ μάκθςθσ. 

 

Από τθν άλλθ, όπωσ ζχει αναφερκεί (παράγραφοσ 2.2.2.1), ςτθ ςυνεργαςία με βάςθ τα 

ςενάρια οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ακολουκοφν ςυγκεκριμζνεσ κατευκφνςεισ και να 

αναλαμβάνουν από κοινοφ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ (Weinberger, 2003). Αναφζρκθκε 

επίςθσ ότι ζνα καλά οριοκετθμζνο ςενάριο πρζπει να χαρακτθρίηεται από ςυγκεκριμζνεσ 

φάςεισ, ρόλουσ αλλά και δραςτθριότθτεσ τζτοιεσ, ϊςτε οι μακθτζσ να εμπλζκονται ςε μια 

ποικιλία αλλθλεπιδράςεων (Dillenbourg, 2002; Dillenbourg & Hong, 2008; Weinberger, 

2003).  

 

Οι ςυνεργατικοφ τφπου ςτρατθγικζσ μποροφν να ζχουν ςθμαντικι επιρροι ςτθ δόμθςθ, 

ςτθ ροι αλλά και ςτθν πρακτικι εφαρμογι ενόσ CSCL script. Θ ςθμαντικι ςυμβολι τουσ 

ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ υποςτθρίηεται ςθμαντικά μζςα από τα 

Συνεργατικά Μοτίβα Μακθςιακισ οισ (Collaborative Learning Flow Patterns - CLFPs) 

(Dimitriadis, Asensio, Martínez & Osuna, 2003).  
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Τα Συνεργατικά Μοτίβα Μακθςιακισ οισ (CLFPs) μποροφν να χαρακτθριςτοφν ςαν ζνασ 

τρόποσ περιγραφισ των ςυνεργατικϊν ςτρατθγικϊν μάκθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι 

ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ υπαγορεφουν κοινοφσ τρόπουσ δόμθςθσ των 

αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των ςυμμετεχόντων. Συνδζονται άμεςα περιςςότερο με τθ 

διδακτικι πρακτικι παρά με τισ γενικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ (Aronson & Thibodeau, 1992; 

Johnson & Johnson, 1999). Αντιπροςωπεφουν τισ μεκόδουσ (ι «τισ ςυνταγζσ») που ζχουν 

εξεταςτεί εκτενϊσ και ζχουν εφαρμοςτεί ςε πολλζσ διαφορετικζσ περιςτάςεισ και για τισ 

οποίεσ υπάρχουν πολλζσ εκδόςεισ αφιερωμζνεσ ςτθν ζρευνα ι τα πρακτικά αποτελζςματα 

(Strijbos, Martens, Jochems, & Broers, 2004). Αυτζσ οι μζκοδοι δομοφν από πριν τθ 

ςυνεργαςία κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε οι αλλθλεπιδράςεισ να προωκοφνται με τρόπο 

παραγωγικό και να ενιςχφεται θ πικανι αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ (Jermann, 2004).  

 

Δθλαδι, μζςω των ςυνεργατικϊν ςτρατθγικϊν μάκθςθσ διαμορφϊνονται καλφτερεσ 

πρακτικζσ ςτθ δόμθςθ τθσ ροισ των διαφόρων τφπων δραςτθριοτιτων μάκθςθσ (και ωσ 

ζναν βακμό των τφπων εργαλείων) αλλά και των ποικίλων τρόπων αλλθλεπίδραςθσ. Αυτό 

αποτελεί ςθμαντικι ςυνειςφορά τθσ αξιοποίθςισ τουσ ςτα ςυνεργατικά ςενάρια μάκθςθσ 

(CSCL scripts). Αυτό ςθμαίνει ςυνεργατικζσ αλλά και ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, 

ςυνεπάγεται ποικιλία μορφϊν αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των ςυνεργαηόμενων ατόμων. 

Μζςα από τισ ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ διαςφαλίηεται ευρφτερα θ «ροι τθσ μάκθςθσ». Ο 

όροσ «ροι μάκθςθσ» χρθςιμοποιείται ςτο πεδίο μάκθςθσ κατά αντιςτοιχία του όρου «ροι 

εργαςίασ» του CSCW. Και οι δφο αναφζρονται ςτο ςυντονιςμό ςε επίπεδο 

δραςτθριότθτασ, που περιγράφει τθν αλλθλοuχία των δραςτθριοτιτων οι οποίεσ 

ςυμβάλλουν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία (Ellis & Wainer, 1994). 

 

Οι ςτρατθγικζσ μάκθςθσ μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν ςυλλογικά και να 

ςυνδυαςτοφν: π.χ. μια ςυγκεκριμζνθ φάςθ μιασ ςτρατθγικισ μάκθςθσ μπορεί να δομθκεί 

πάνω ςε μια φάςθ μιασ άλλθσ ςτρατθγικισ μάκθςθσ. Οι ομάδεσ ςχθματίηονται ανάλογα 

κάκε φορά και τα μζλθ τουσ αναλαμβάνουν ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ. 

 

Στθ βιβλιογραφία, ωσ ςθμαντικότερεσ ςτρατθγικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ αναφζρονται: θ 

Ρροςομοίωςθ (Simulation), θ Jigsaw, θ Ρυραμίδα ι Χιονοςτιβάδα (Pyramid or Snowball), ο 

Καταιγιςμόσ Λδεϊν (Brainstorming), θ Φωναχτι Σκζψθ για τθν Επίλυςθ Ρροβλιματοσ ςε 
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Ηεφγθ (Thinking Aloud Pair Problem Solving - TAPPS) και θ Άτομο –Ηεφγθ - Ομάδα (Think-

Pair-Share - TPS) (Dimitriadis et al., 2003; Hernandez-Leo et al., 2005). 

 

Ρίνακασ 2.16: Συνεργατικζσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ υποςτθριηόμενθσ από τον υπολογιςτι 

(CSCL strategies). 

 

 

CSCL 

Στρατθγικζσ 

Ρροςομοίωςθ (Simulation)  

Jigsaw  

Ρυραμίδα ι Χιονοςτοιβάδα (Pyramid or Snowball) 

Καταιγιςμόσ Λδεϊν (Brainstorming)  

Φωναχτι Σκζψθ για τθν Επίλυςθ Ρροβλιματοσ (Thinking Aloud Pair Problem 

Solving - TAPPS)  

Άτομο – Ηεφγθ – Ομάδα (Think-Pair-Share - TPS)  

 

Οι ςυνεργατικοφ τφπου ςτρατθγικζσ μάκθςθσ (Ρίνακασ 2.16) μποροφν να αξιοποιθκοφν 

ςτα ςενάρια μάκθςθσ και μάλιςτα παίηοντασ ζναν ρόλο ςυμβολισ ςτθν εναρμόνιςθ τθσ 

CSCL και τθσ εξζλιξθσ ενόσ παιδαγωγικοφ ςεναρίου μάκθςθσ. Αν ζνα παιδαγωγικό ςενάριο 

αποτελεί το εξωτερικό ςενάριο, τότε οι ςυνεργατικοφ τφπου ςτρατθγικζσ μάκθςθσ 

ανικουν ςτο εςωτερικό ςενάριο. 

 

Ακολουκεί μια γενικι περιγραφι ςυνεργατικοφ τφπου ςτρατθγικϊν που κα μποροφςαν να 

αξιοποιθκοφν ςτο πλαίςιο ενόσ ςεναρίου, που εφαρμόηεται ςε ζνα περιβάλλον μάκθςθσ 

μζςω του υπολογιςτι και βαςίηεται ςτθ ςυνεργατικότθτα. Θ περιγραφι εςτιάηει ςτο 

πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λειτουργεί θ κάκε μια ςτρατθγικι, ςτο είδοσ προβλιματοσ για το 

οποίο θ κακεμιά προτείνεται, ςτα εκπαιδευτικά οφζλθ που αποκομίηονται από τθν 

εφαρμογι τουσ και ςτθ ροι τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ που αυτζσ υποδεικνφουν. 

 

Α) Θ CSCL τρατθγικι Jigsaw  

 

 Θ Jigsaw είναι μια πολφ διαδεδομζνθ ςυνεργατικοφ τφπου ςτρατθγικι (Hernandez-Leo et 

al., 2005; Aronson & Bridgeman, 1979; Aronson & Thibodeue, 1992). 

 

Σο πλαίςιο: πολλζσ μικρζσ ομάδεσ (groups) μακθτϊν πραγματεφονται τθ μελζτθ διαφόρων 

πλθροφοριϊν για τθ λφςθ του ίδιου προβλιματοσ.  

 

Σο πρόβλθμα: είναι κατάλλθλθ για ςφνκετα (πολφπλοκα) προβλιματα (ι δραςτθριότθτεσ) 
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τα οποία μποροφν να διαχωριςτοφν ςε απλοφςτερα υποκζματα ι υποπροβλιματα.  

 

Σα εκπαιδευτικά οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ: 

• Ρροάγεται το ςυναίςκθμα ότι τα μζλθ μιασ ομάδασ χρειάηονται το ζνα το άλλο 

για να πετφχουν (κετικι αλλθλεξάρτθςθ).  

•  Ευνοείται θ ςυηιτθςθ ϊςτε να δομθκεί θ γνϊςθ των μακθτϊν.  

• Διαςφαλίηεται ότι οι μακθτζσ κα ςυνειςφζρουν ιςότιμα ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ 

(προςωπικι λογοδοςία). 

 

Περιγραφι διαδικαςίασ: Κάκε ςυμμετζχων (άτομο ι αρχικι ομάδα) εργάηεται γφρω από 

ζνα ςυγκεκριμζνο υποπρόβλθμα ι επιμζρουσ κζμα. Πςοι αςχολοφνται με το ίδιο 

υποπρόβλθμα επικοινωνοφν προκειμζνου να ανταλλάξουν ιδζεσ, να 

επιχειρθματολογιςουν και να βοθκιςει ο ζνασ τον άλλον όπου χρειαςτεί. Αυτοί 

αποτελοφν τθν ομάδα των ειδικϊν ςχετικά με το κζμα που μελετοφν (expert group). Τζλοσ, 

ςχθματίηεται θ ομάδα του Jigsaw (Jigsaw group) τθν οποία αποτελοφν οι ειδικοί από το 

κάκε υποπρόβλθμα και πετυχαίνεται θ επίλυςθ του αρχικοφ ςφνκετου προβλιματοσ 

(Σχιμα 2.3). 

 

Ο εκπαιδευτικόσ επιβλζπει τθ διαδικαςία και παρεμβαίνει όπου κρίνει απαραίτθτο.  

 
ΦΑΣΘ 1: Ειςαγωγι - οριςμόσ 

αρχικϊν ομάδων (initial 

group), δραςτθριότθτα ςε 

ατομικό επίπεδο (individual)

Άτομο ι αρχικζσ ομάδεσ 
(individual or initial groups)

Ο εκπαιδευτικόσ Άτομο ι ομάδαΆτομο ι ομάδα Άτομο ι ομάδαΆτομο ι ομάδα

Ομάδεσ ειδικϊν
(expert groups)

 

ΦΑΣΘ 2: ςχθματιςμόσ 

ομάδων ειδικϊν (expert 

groups), ςυνεργατικι 

δραςτθριότθτα ςχετικά με το 

υπο-πρόβλθμα 

 

Ομάδεσ Jigsaw
(Jigsaw groups)

ΦΑΣΘ 3: ςχθματιςμόσ 

ομάδων Jigsaw (Jigsaw 

groups), ςυνεργατικι 

δραςτθριότθτα ςχετικά με το 

πρόβλθμα και τθν τελικι του 

επίλυςθ 

 

Σχιμα 2.3: Γραφικι αναπαράςταςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ακολουκϊντασ τθν 

ςτρατθγικι Jigsaw. 
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Β) Θ CSCL τρατθγικι Προςομοίωςθ (Simulation) 

 

Θ Ρροςoμοίωςθ είναι μια ςτρατθγικι που μπορεί να ενιςχφςει τθ ςυνεργατικι μάκθςθ 

προςφζροντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθ δυνατότθτα προςομοίωςθσ χαρακτιρων αλλά και 

αντιπροςωπευτικϊν καταςτάςεων. Οι ςυμμετζχοντεσ εμπλζκονται ςε εμπειρίεσ μζςα από 

παιχνίδι ρόλων (role-playing) και θ μακθςιακι διαδικαςία αποκτά βιωματικό χαρακτιρα 

(Hernandez-Leo, et al., 2005; Linser et al., 2007). 

 

Σο πλαίςιο: τα μζλθ από μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ «αποδίδουν» το ρόλο ενόσ 

χαρακτιρα μζςω μιασ κατάςταςθσ προςομοίωςθσ ςυνκθκϊν.  

 

Σο πρόβλθμα: προτείνεται για προβλιματα των οποίων θ επίλυςθ ςυνεπάγεται (υποδθλϊνει) 

τθν προςομοίωςθ μιασ κατάςταςθσ ςτθν οποία εμπλζκονται αρκετοί χαρακτιρεσ. 

 

Σα εκπαιδευτικά οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ: 

• Ρροάγεται το ςυναίςκθμα ότι τα μζλθ μιασ ομάδασ χρειάηονται το ζνα το άλλο 

για να πετφχουν (κετικι αλλθλεξάρτθςθ).  

• Διαςφαλίηεται ότι οι μακθτζσ πρζπει να ςυνειςφζρουν ιςότιμα (προςωπικι 

λογοδοςία). 

 

Περιγραφι διαδικαςίασ: Κάκε ςυμμετζχων ενθμερϊνεται ςχετικά με τθν προςομοιωμζνθ 

κατάςταςθ ςτθν οποία κα εμπλακεί κακϊσ και για το πρόβλθμα το οποίο καλείται να 

επιλφςει (ενθμζρωςθ). Επίςθσ, προετοιμάηει το ρόλο του χαρακτιρα του που κα μιμθκεί 

(κακοριςμόσ ρόλου). 

 

Στθ ςυνζχεια, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ίδια ομάδα προςομοίωςθσ (simulation group) (που 

είναι ςυνικωσ μικρζσ ομάδεσ), εκτελοφν κακικοντα μιασ ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ 

πραγμάτων ςχετικισ με το πρόβλθμα. Μετά από αυτό, οι ομάδεσ προςομοίωςθσ 

αςχολοφνται με τα κακικοντα των ςυγκεκριμζνων καταςτάςεων πραγμάτων ςχετικϊν με 

το πρόβλθμα με τισ οποίεσ αςχολικθκαν οι άλλεσ ομάδεσ. Θ λφςθ του προβλιματοσ 

παρουςιάηεται ςτθν τάξθ και θ εμπειρία κακϊσ και τα ςυμπεράςματα μοιράηονται και 

ςυηθτοφνται. Τζλοσ, ολόκλθρθ θ τάξθ ςυηθτά και μοιράηεται τα ςυμπζραςμα για το 

πρόβλθμα (Σχιμα 2.4). 
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Ρροςομοίωςθ 
(Simulation)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Sim groups

Κακοριςμόσ ρόλων
(Role definition)

Ενθμζρωςθ 
(Information)

        Ο εκπαιδευτικόσ

Άτομα

Τα ςυμπεράςματα «ςε κοινι κζαςθ»

ΦΑΣΘ 1: Ενθμζρωςθ ςχετικά 

με τθν προςομοίωςθ και το 

προσ επίλυςθ πρόβλθμα

ΦΑΣΘ 2: Μελζτθ του ρόλου 

και ςχετικι εξάςκθςθ

ΦΑΣΘ 3: Ρροςωμοίωςθ ςε 

μικρζσ ομάδεσ

ΦΑΣΘ 4: Ρροςωμοίωςθ ςε 

μεγάλεσ ομάδεσ

ΦΑΣΘ 5: Κοινοποίθςθ των 

ςυμπεραςμάτων για τθν 

επίλυςθ του προβλιματοσ

 

Σχιμα 2.4: Γραφικι αναπαράςταςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ακολουκϊντασ τθν 

ςτρατθγικι Ρροςομοίωςθ. 

 

Ο εκπαιδευτικόσ απαντά ςε κάκε ερϊτθςθ κατά τθ διάρκεια των φάςεων 1 και 2. Στθ 

ςυνζχεια επιβλζπει τθ διαδικαςία και παρεμβαίνει όπου εκείνοσ κρίνει απαραίτθτο. 

 

Γ) Θ CSCL τρατθγικι Πυραμίδα (ι Χιονοςτιβάδα) (Pyramid or Snowball) 

 

H Πυραμίδα (ι Χιονοςτιβάδα) προτείνεται ςαν μια άλλθ ςυνεργατικοφ τφπου ςτρατθγικι 

μάκθςθσ. Εδϊ θ ςυνεργαςία πραγματοποιείται ςταδιακά αρχίηοντασ από τθ ςυηιτθςθ 

μεταξφ δφο ατόμων για να καταλιξει ςτθ ςυηιτθςθ ςε επίπεδο τάξθσ (Hernandez-Leo, et 

al., 2005; Hernández-Leo et al., 2006). 

 

Σο πλαίςιο: Αρκετά άτομα ςυνεργάηονται για τθν επίλυςθ του ίδιου προβλιματοσ. 

 

Σο πρόβλθμα: είναι κατάλλθλθ ςτρατθγικι για τθν επίλυςθ ςφνκετων και πολφπλοκων 

προβλθμάτων τα οποία μπορεί να μθν ζχουν ςυγκεκριμζνθ λφςθ. Ωςτόςο, θ επίλυςι τουσ 

υποδθλϊνει τθν επίτευξθ βακμιαίασ ομοφωνίασ που αφορά ςτθν επίλυςθ, μεταξφ όλων 

των ςυμμετεχόντων. Δθλαδι, εδϊ θ λφςθ γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ από 

όλουσ και επίςθσ γενικεφεται ομόφωνα.  



Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ ενόσ 3D Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ για τθ Διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

70 

 

Σα εκπαιδευτικά οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ: 

• Ρροάγεται το ςυναίςκθμα ότι τα μζλθ τθσ ομάδασ χρειάηονται το ζνα το άλλο για 

να πετφχουν (κετικι αλλθλεξάρτθςθ).  

• Ευνοείται θ ςυηιτθςθ, ϊςτε να δομθκεί θ γνϊςθ των μακθτϊν . 

 

 

 

 

Επίπεδα πυραμίδασ 

Επίπεδο 1

Επίπεδο i 

Επίπεδο Ν 

ΦΑΣΘ 1: Μελζτθ προβλιματοσ και 

πρόταςθ πικανισ λφςθσ

Άτομα ι αρχικζσ ομάδεσ
(Individual or initial groups)

ΦΑΣΘ  i : Συγκρίνουν, ςυηθτοφν ανά 

ομάδεσ (ςυνικωσ των δφο ατόμων) 

και προτείνουν από κοινοφ μια 

λφςθ

ΦΑΣΘ  i : όλοι μαηί 

ςυναποφαςίηουν για τθν τελικι 

λφςθ

Ο εκπαιδευτικόσ

 

  

   

 

Σχιμα 2.5: Γραφικι αναπαράςταςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ακολουκϊντασ τθ 

ςτρατθγικι Ρυραμίδα. 

 

Περιγραφι διαδικαςίασ: Κάκε άτομο μελετά το πρόβλθμα και προτείνει μια λφςθ. Οι 

ομάδεσ των ςυμμετεχόντων (ςυνικωσ ςε ηεφγθ) ςυγκρίνουν και ςυηθτοφν τισ 

προτάςεισ τουσ και τελικά, προτείνουν από κοινοφ μια νζα λφςθ. Αυτζσ οι ομάδεσ 

προςχωροφν ςε μεγαλφτερεσ ομάδεσ για να κάνουν νζεσ προτάςεισ. Τζλοσ, όλοι 

οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να προτείνουν μια τελικι και ςφμφωνθ λφςθ (Σχιμα 2.5). 

 

Δ) Θ CSCL τρατθγικι Καταιγιςμόσ Λδεϊν (Brainstorming) 

 

Θ ςτρατθγικι του Καταιγιςμοφ Λδεϊν ευνοεί ςυνκικεσ για ςυνεργαςία πολλϊν ατόμων 

ταυτόχρονα και προτείνεται για τθν επίλυςθ προβλθμάτων που απαιτοφν γενίκευςθ 

(Isaksen & Gaulin, 2005; Hernandez-Leo, et al., 2005). 

 

Σο πλαίςιο: Αρκετά άτομα ςυνεργάηονται προκειμζνου να καταλιξουν ςτθ γενίκευςθ τθσ 

λφςθσ ενόσ προβλιματοσ μζςα από ζνα πλικοσ ιδεϊν.  
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Σο πρόβλθμα: είναι κατάλλθλθ ςτρατθγικι για προβλιματα που απαιτοφν γενίκευςθ τθσ 

λφςθσ τουσ ςε μικρό χρονικό διάςτθμα μζςα από ζνα πλικοσ ιδεϊν ι απαντιςεων. 

 

Σα εκπαιδευτικά οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ οι μακθτζσ: 

• Ενκαρρφνονται ςτο να ριςκάρουν να κοινοποιιςουν τισ ιδζεσ τουσ. 

• Αντιλαμβάνονται ότι θ γνϊςθ τουσ και οι γλωςςικζσ τουσ ικανότθτεσ εκτιμϊνται 

και αναγνωρίηονται. 

• Διδάςκονται τθν αποδοχι και το ςεβαςμό ςτισ ατομικζσ ιδιαιτερότθτεσ. 

• Επικεντρϊνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα. 

 

 

Brainstorming

 

Ο εκπαιδευτικόσ

Ο εκπαιδευτικόσ

Τα άτομα

ΦΑΣΘ 2: Κάκε brainstorming 

group παρουςιάηει τθν 

προτεινόμενθ λφςθ του ςτουσ 

υπόλοιπουσ. Ακολουκεί κοινι 

ςυηιτθςθ

ΦΑΣΘ 1: Καταιγιςμόσ ιδεϊν 

(Brainstorming) 

Τα άτομα ι οι ομάδεσ 

καταγράφουν τισ ιδζεσ τουσ 

για τθν πικανι λφςθ. Δίνεται 

χρόνοσ για ςυηιτθςθ

 

Σχιμα 2.6: Γραφικι αναπαράςταςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ακολουκϊντασ τθ 

ςτρατθγικι Καταιγιςμόσ Λδεϊν. 

 

Περιγραφι διαδικαςίασ: Ο δάςκαλοσ κάνει μια ερϊτθςθ που ζχει πολλζσ πικανζσ 

απαντιςεισ. Οι μακθτζσ τθσ ίδιασ ομάδασ καταγράφουν τισ απαντιςεισ τουσ. Αυτι 

θ διαδικαςία ςυνεχίηεται μζχρι οι μακθτζσ να εξαντλιςουν όλεσ τισ πικανζσ κατά 

τθ γνϊμθ τουσ λφςεισ. Ζπειτα από αυτόν τον καταιγιςμό ιδεϊν, ο δάςκαλοσ δίνει 

ςτθν ομάδα χρόνο για να επανεξετάςει και να διευκρινίςει τισ ιδζεσ και τισ λφςεισ. 

Αν κρικεί απαραίτθτο, θ ομάδα παρουςιάηει τισ ιδζεσ τθσ ςτθν υπόλοιπθ τάξθ  (Σχιμα 

2.6). 
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Ε) Θ τρατθγικι CSCL Φωναχτι κζψθ για τθν Επίλυςθ Προβλιματοσ ςε Ηεφγθ (Thinking 

Aloud Pair Problem Solving – TAPPS) 

 

H TAPPS ςτρατθγικι ενιςχφει το διάλογο μεταξφ δφο ατόμων που ςυνεργάηονται για τθν 

επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ (Hernandez-Leo, et al., 2006). Οι ρόλοι του ακροατι και 

ομιλθτι εναλλάςςονται (Σχιμα 2.7).. Με αυτό τον τρόπο προτείνεται ζνα εννοιολογικό 

πλαίςιο μζςα από το οποίο τα άτομα επιχειρθματολογοφν και κατανοοφν (MacGregor, 

1990). Ζτςι, οι μακθτζσ ανακοινϊνουν τισ απόψεισ τουσ και οδθγοφνται ςε βακφτερθ 

κατανόθςθ των «ςτοιχείων» που διαπραγματεφονται (Slavin, 1995). 

 

Ρρόβλθμα 1 

Ρρόβλθμα i

Ρρόβλθμα Ν

 

 

 

Ο εκπαιδευτικόσ

Ηευγάρια που ςχθματίηονται 

προκειμζνου να ςυνεργαςτοφν

    

    

    
 

Ο εκπαιδευτικόσ

Τα άτομα

ΦΑΣΘ 1: Ο λφτθσ μιλάει ςτο ηευγάρι 

του για τθ λφςθ του προβλιματοσ. Ο 

ακροατισ ακολουκεί τα βιματα 

επίλυςθσ που ο λφτθσ του προτείνει 

και επεμβαίνει ςε τυχόν λάκθ

ΦΑΣΘ i: Το ίδιο ςυμβαίνει για το 

πρόβλθμα i μόνο που οι ρόλοι 

εναλλάςςονται

ΦΑΣΘ Ν: Το ίδιο ςυμβαίνει για το 

πρόβλθμα i μόνο που οι ρόλοι 

εναλλάςςονται

ΦΑΣΘ Ν+1: Κοινι ςυηιτθςθ για τθ 

λιψθ κοινϊν αποφάςεων ςχετικά με 

τισ λφςεισ των προβλθμάτων

 

Σχιμα 2.7: Γραφικι αναπαράςταςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ακολουκϊντασ τθ 

ςτρατθγικι Φωναχτι Σκζψθ για τθν Επίλυςθ Ρροβλιματοσ ςε Ηεφγθ. 

 

Σο πλαίςιο: οι μακθτζσ ςυνεργάηονται ανά δφο και επιλφουν μια ςειρά από προβλιματα. 

 

Σο πρόβλθμα: προτείνεται όταν χρειάηεται να επιλυκοφν μια ςειρά από προβλιματα για 

τισ λφςεισ των οποίων απαιτοφνται διαδικαςίεσ επιχειρθματολογίασ. 
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Σα εκπαιδευτικά οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ: 

• Ευνοείται θ ςυηιτθςθ ϊςτε να δομθκεί θ γνϊςθ των μακθτϊν.  

• Δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να επανεξετάςουν τισ απόψεισ τουσ και 

οδθγοφνται ςτθ βακφτερθ κατανόθςθ. 

• Ενκαρρφνονται οι δεξιότθτεσ επιχειρθματολογίασ. 

• Υποςτθρίηονται οι ικανότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων. 

 

Περιγραφι διαδικαςίασ: Οι μακθτζσ ςε ηεφγθ αναλαμβάνουν τθν επίλυςθ μιασ ςειράσ 

προβλθμάτων. Στο κάκε ηευγάρι δίνονται ςυγκεκριμζνοι ρόλοι που εναλλάςςονται ςε 

κάκε πρόβλθμα: του λφτθ και του ακροατι. Ο λφτθσ διαβάηει το πρόβλθμα δυνατά 

και περιγράφει τθ λφςθ του. Ο άλλοσ ακολουκεί όλα τα βιματα του λφτθ και 

ςθμειϊνει τα λάκθ που ίςωσ προκφπτουν. Ο ακροατισ μπορεί να κάνει ερωτιςεισ 

αν οι ςκζψεισ του λφτθ δεν είναι ξεκάκαρεσ (Σχιμα 2.7). 

 

Ο εκπαιδευτικόσ επιβλζπει τθ διαδικαςία και κρατά ςχετικζσ ςθμειϊςεισ προκειμζνου να 

τισ επιςθμάνει ςτο τζλοσ των φάςεων 1 ζωσ Ν. Στθν τελευταία φάςθ (Ν+1) επιβλζπει αλλά 

και ςυντονίηει τθ ςυηιτθςθ. 

 

Σ) Θ CSCL τρατθγικι Άτομο –Ηεφγθ - Ομάδα (Think-Pair-Share) (TPS) 

 

H ςτρατθγικι Άτομο - Ηεφγθ - Ομάδα προτείνει τθ ςυνεργαςία ςε ηευγάρια. Θ μάκθςθ εδϊ 

προκφπτει αφοφ οι μακθτζσ ςκζφτονται εξατομικευμζνα για ζνα πρόβλθμα ι μια ερϊτθςθ 

ανοιχτοφ τφπου και ςτθ ςυνζχεια διαπραγματεφονται από κοινοφ ςε επίπεδο ηευγαριοφ 

τισ απόψεισ τουσ. Στο τζλοσ, γίνεται κοινοποίθςθ των ιδεϊν τουσ ςτθν τάξθ (Lyman, 1981; 

Gunter, Estes, & Schwab, 1999; Hernandez-Leo, et al., 2006). 

 

Σο πλαίςιο: οι μακθτζσ ςε ηευγάρια ςυνεργάηονται για να απαντιςουν ςε ανοιχτοφ τφπου 

πρόβλθμα ι ερϊτθςθ. 

 

Σο πρόβλθμα: θ ςτρατθγικι αυτι προτείνεται για τθν επίλυςθ ανοιχτοφ τφπου 

προβλθμάτων ι ερωτιςεων.  
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Σα εκπαιδευτικά οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ: 

• Ρροάγεται το ςυναίςκθμα ότι τα μζλθ τθσ ομάδασ χρειάηονται το ζνα το άλλο για 

να πετφχουν ( κετικι αλλθλεξάρτθςθ). 

• Ευνοείται θ ςυηιτθςθ, ϊςτε να δομθκεί θ γνϊςθ των μακθτϊν. 

• Ρετυχαίνεται επικζντρωςθ των μακθτϊν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα. 

• Γίνεται ανάκλθςθ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ των παιδιϊν από τθ μακρόχρονθ 

μνιμθ. 

 

Περιγραφι διαδικαςίασ: Κάκε μακθτισ ζχει χρόνο να ςκεφτεί για το πρόβλθμα ι τθν 

ερϊτθςθ (μποροφν επίςθσ να καταγράψουν τισ ςκζψεισ τουσ). Στθ ςυνζχεια 

ςχθματίηουν ηεφγθ και ςυηθτοφν/καταγράφουν τισ ιδζεσ τουσ. Ακολοφκωσ 

κοινοποιοφν τισ ιδζεσ τουσ ςτθν τάξθ και τισ υποβάλλουν ςε διαπραγμάτευςθ ι 

ψθφοφορία. Οι μακθτζσ εκφράηουν πιο εφκολα τθν άποψι τουσ όταν ζχουν να τθν 

κατακζςουν πρϊτα ςε ζναν ςυμμακθτι τουσ. Τελικά, οι απαντιςεισ που δίνονται 

είναι ςυχνά πιο ακριβείσ αφοφ οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να τισ ελζγξουν 

προθγουμζνωσ μεταξφ τουσ (Σχιμα 2.8). 

 

 

  

Ο εκπαιδευτικόσ

       

        

 

 
Τα άτομα

ΦΑΣΘ 1: Κακζνασ που ςυμμετζχει 

ςκζφτεται ςχετικά με  τθν 

ερϊτθςθ 

ΦΑΣΘ 2: Σχθματίηουν ηευγάρια και 

ςυηθτοφν (άλλοτε γράφουν τισ 

ςκζψεισ τουσ) 

ΦΑΣΘ 3: Σχολιάηουν και παίρνουν 

μια κοινι απόφαςθ ςχετικά με τθν 

ερϊτθςθ 

 

Σχιμα 2.8: Γραφικι αναπαράςταςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ακολουκϊντασ τθ 

ςτρατθγικι Άτομο –Ηεφγθ - Ομάδα. 

 
Ο δάςκαλοσ παρακολουκεί τθ διαδικαςία και παρεμβαίνει, όπου κρίνει απαραίτθτο. 
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2.2.2.5 CSCL ςενάρια και online 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ 

 

Ζρευνεσ δείχνουν πωσ οι online 3D κόςμοι ζχουν τθ δυναμικι να ςτθρίξουν τθ 

ςυνεργατικι μάκθςθ μζςω υπολογιςτι (CSCL) με ποικίλουσ τρόπουσ (Coffman & Klinger, 

2007; Stevens, 2006). Το ενδιαφζρον για το πϊσ μπορεί να προκφψει θ ςυνεργατικι 

μάκθςθ κρφβεται πίςω από τισ περιςςότερεσ ζρευνεσ για τθν CSCL κατά τθ διάρκεια τθσ 

τελευταίασ δεκαετίασ (Dillenbourg, 1999; Stahl, 2002; Paavola et al, 2004). Θ δόμθςθ και 

ρφκμιςθ των αλλθλεπιδράςεων, που ςυμβαίνουν κακϊσ τα άτομα ςυνεργάηονται online 

ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ αποτελοφν επίςθσ βαςικό ηθτοφμενο πολλϊν ερευνϊν (Jermann 

et al., 2001; Dillenbourg & Fischer, 2007).  

 

Ωσ CSCL ςενάριο κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ζνα καλά οριοκετθμζνο ςενάριο το οποίο 

εμπεριζχει δυνατότθτεσ για αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ και προτείνει 

ςυςτθματικά δομθμζνεσ δραςτθριότθτεσ, δθλαδι, μάκθςθ ενςωματωμζνθ ςε ζνα τζτοιο 

ςενάριο, όπου οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε μια ποικιλία αλλθλεπιδράςεων κακϊσ 

ςυνεργάηονται μζςα από ςυγκεκριμζνεσ φάςεισ, ρόλουσ και δραςτθριότθτεσ. Σαν 

αποτζλεςμα, ενιςχφονται παράγοντεσ μζςα από τουσ οποίουσ κατανοείται και 

υποςτθρίηεται θ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. (Dillenbourg, 2002; Dillenbourg & 

Hong, 2008; Weinberger, 2003).  

 

Θ εφαρμογι ενόσ τζτοιου ςεναρίου κα μποροφςε να είναι πολφ χριςιμθ ςτθν ενίςχυςθ 

παραγόντων μζςα από τουσ οποίουσ κατανοείται και υποςτθρίηεται θ διαδικαςία τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτα online 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ.  

 

Οι ςτρατθγικζσ μάκθςθσ που υποςτθρίηουν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ (δομϊντασ τρόπουσ 

αλλθλεπίδραςθσ) ςτα 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ μποροφν να υιοκετθκοφν κατάλλθλα 

ϊςτε να οργανϊςουν και να ενορχθςτρϊςουν τθν εξζλιξθ ενόσ ςεναρίου αλλά και τισ 

αλλθλεπιδράςεισ που οδθγοφν ςτθν ίδια τθ ςυνεργατικι μάκθςθ. Αυτό βζβαια κατ’ 

επζκταςθ ςυνεπάγεται και καλό ςχεδιαςμό των εικονικϊν κοινοτιτων μάκθςθσ 

(Dillenbourg & Fischer, 2007). Επομζνωσ, οι ςυνεργατικοφ τφπου ςτρατθγικζσ μάκθςθσ 

μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτα ςενάρια μάκθςθσ και μάλιςτα παίηοντασ ζνα ρόλο 

ςυμβολισ ςτθν εναρμόνιςθ τθσ CSCL και τθσ εξζλιξθσ ενόσ παιδαγωγικοφ ςεναρίου 

μάκθςθσ.  
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Ζνα υποςτθριηόμενο από τον υπολογιςτι ςενάριο μπορεί να υποςτθρίξει τθ 

ςυνεργατικότθτα ςτα online και 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ όπωσ προαναφζρκθκε αλλά 

και να τονίςει τον ρόλο του εκπαιδευτικοφ κακϊσ θ ςυνεργατικι μάκθςθ εξελίςςεται. Ο 

εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία και να διαχειριςτεί 

δραςτθριότθτεσ διαφόρων επιπζδων ςε πραγματικό χρόνο προκειμζνου να βοθκιςει τουσ 

μακθτζσ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Συμβάλλει δθλαδι ςτθν ενορχιςτρωςθ τθσ 

μάκθςθσ (Fisher & Dillenbourg, 2006).  

 

Ο όροσ ενορχιςτρωςθ (orchestration) αναφζρεται ςτισ γνωςτικζσ, παιδαγωγικζσ και 

πρακτικζσ διαςτάςεισ ενόσ CSCL περιβάλλοντοσ (Fisher & Dillenbourg, 2006). Σε γνωςτικό 

επίπεδο, ο εκπαιδευτικόσ ςυμμετζχει ςτθ ρφκμιςθ των αλλθλεπιδράςεων που επθρεάηουν 

το άτομο, τθν ομάδα ι όλθ τθν κοινότθτα τθσ τάξθσ κακϊσ οι δραςτθριότθτεσ εκτελοφνται. 

Σε παιδαγωγικό επίπεδο, ο εκπαιδευτικόσ ςε πραγματικό χρόνο προςαρμόηει τισ 

δραςτθριότθτεσ ςτισ εκάςτοτε απαιτιςεισ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ. Εδϊ ο εκπαιδευτικόσ υποςτθρίηεται από τισ δυνατότθτεσ των τεχνολογιϊν 

(Donmez, Rose, Stegmann, Weinberger & Fischer, 2005). Στθν περίπτωςι μασ, ο 

εκπαιδευτικόσ υποςτθρίηεται από τισ δυνατότθτεσ άμεςθσ πρόςβαςθσ ςτθ διαχείριςθ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ αλλά και ςτθ δόμθςθ του ίδιου του κόςμου των online 3D 

περιβαλλόντων μάκθςθσ (πρακτικό επίπεδο). 

 

Επομζνωσ, τα CSCL ςενάρια ςτα online 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ φαίνεται πωσ μποροφν 

να υποςχεκοφν πολλά ςτθν ζρευνα για τθν οργάνωςθ και ενορχιςτρωςθ τθσ 

αποτελεςματικισ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα από καλά δομθμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Τθν 

προςπάκεια αυτι επενδφουν δυναμικά και τα διάφορα διδακτικά μοντζλα τα οποία 

υποςτθρίηουν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ (π.χ. γνωςτικι μακθτεία, κοινότθτεσ πρακτικισ 

κ.λπ.). 
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Μζροσ Βϋ 

Η αξιοποίθςθ τθσ CSCL και των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθ 

Μακθματικι Εκπαίδευςθ 

 

 

 

2.3 Συνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ και θ διδαςκαλία βαςικϊν 

κλαςματικϊν εννοιϊν 

 

2.3.1. Συνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ  

 

Θ ςυνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ (collaborative problem solving) απαιτεί τθν 

ταυτόχρονθ διεξαγωγι δφο ειδϊν δραςτθριοτιτων: τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ και τθσ 

ςυνεργαςίασ. Ι καλφτερα, κατά τθ ςυνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ επιλφονται 

δραςτθριότθτεσ υπό τθν μορφι προβλθμάτων με ςυνεργατικό τρόπο. Το κακζνα από αυτά 

τα είδθ δραςτθριοτιτων πρζπει να δομθκεί κατάλλθλα ϊςτε να καταφζρουμε 

επιτυχθμζνθ ςυνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι χρειαηόμαςτε α) 

κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ προβλιματοσ (για τθ ρφκμιςθ τθσ δραςτθριότθτασ: τι να 

κάνουν, πότε και πϊσ να το κάνουν) και β) κατάλλθλεσ ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ μεταξφ 

των μελϊν τθσ κάκε ομάδασ (για τθ ρφκμιςθ τθσ ςυνεργαςίασ: ρόλοι και καταμεριςμόσ 

εργαςίασ, κοινωνικι ςχζςθ, ενεργι ςυμμετοχι – ποιοσ κάνει τι).  

 

2.3.1.1 Συνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ μζςω υπολογιςτι  

 

Πταν οι παραπάνω διαδικαςίεσ εξελίςςονται ςε ζνα περιβάλλον υποςτθριηόμενο από 

υπολογιςτι, τότε μποροφμε να ποφμε ότι μιλάμε για ςυνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ 

μζςω υπολογιςτι (Ρίνακασ 2.17). 
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Ρίνακασ 2.17: Συνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ. 

Συνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ μζςω υπολογιςτι  

 Δραςτθριότθτεσ 

 

Δράςεισ 

 

Ραραδείγματα 

Στρατθγικϊν 

Επίλυςθ προβλιματοσ  Οι δραςτθριότθτεσ 

που αφοροφν ςτθν 

επίλυςθ 

προβλθμάτων. 

Σχεδιάηω τι να κάνω. 

και πϊσ να το κάνω.  

- Διαβάηω το πρόβλθμα. 
- Ρροτείνω λφςθ. 

- Εκτελϊ τθ λφςθ. 

-Επανεξετάηω τθ λφςθ. 

Συνεργατικότθτα Οι δραςτθριότθτεσ 

που αφοροφν ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ 

ςυνεργατικότθτασ.  

Ροιοσ κάνει τι. 

 

- Jigsaw. 

- Ρροςομοίωςθ. 

- Ρυραμίδα. 

- Καταιγιςμόσ ιδεϊν. 

 

2.3.1.2 Επίλυςθ προβλιματοσ και μοντζλα επίλυςθσ  

 

Θ επίλυςθ προβλιματοσ αναφζρεται ωσ θ πλζον αποτελεςματικι μζκοδοσ μάκθςθσ 

(Jonassen, 1997). Ο Anderson (1980) αναφζρει ωσ επίλυςθ προβλιματοσ κάκε 

προςανατολιςμζνθ ςε ςτόχο αλλθλουχία γνωςτικϊν λειτουργιϊν. Ανάλογα με τθ φφςθ 

των προβλθμάτων μποροφμε να μιλάμε για διάφορεσ κατθγορίεσ. Οι πιο βαςικζσ 

κατθγορίεσ προβλθμάτων είναι τα καλά δομθμζνα και τα μερικϊσ δομθμζνα προβλιματα 

(Jonassen, 2000). 

 

Αρκετά μοντζλα επίλυςθσ προβλιματοσ βαςίηονται πάνω ςε αυτό που οι Lipshits και Bar-

Ilan (1996) ονόμαςαν «κεϊρθμα των φάςεων» τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ (Jermann, 

2004). Σφμφωνα με αυτό το κεϊρθμα, θ επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ακολουκεί μια ςειρά 

προκακοριςμζνων φάςεων: Εντοπιςμόσ/Αναγνϊριςθ (Identification), Οριςμόσ (Definition), 

Διάγνωςθ τθσ λφςθσ ι πρόβλεψθ (Diagnosis), Γενίκευςθ (Generation), Αξιολόγθςθ 

(Evaluation) και Εναλλακτικζσ επιλογζσ (Choice). Ζνασ λφτθσ που κα ακολουκιςει τισ 

φάςεισ αυτζσ ζχει περιςςότερεσ πικανότθτεσ να επιλφςει ςωςτά ζνα πρόβλθμα. Βζβαια, 

ςφμφωνα με τουσ Lipshits και Bar-Ilan (1996) δεν ζχει ςθμαςία θ ςειρά με τθν οποία κα 

ακολουκθκοφν τα βιματα αυτά, οφτε το αν κάποια από αυτά κα παραλθφκοφν. Σθμαςία 

ζχει κατά πόςον οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ και το προβλεπόμενο αποτζλεςμα είναι 

ςυμβατά με τθν κατάλλθλθ λφςθ του προβλιματοσ. 
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Κατά τουσ Davindson, Deuser και Sternberg (1994), θ διαδικαςία επίλυςθσ προβλιματοσ 

περιλαμβάνει τζςςερα βιματα: α) εντοπίηω/αναγνωρίηω και ορίηω το πρόβλθμα β) 

αναπαριςτϊ νοθτικά το πρόβλθμα γ) ςχεδιάηω πϊσ να το επιλφςω και δ) αξιολογϊ τι 

γνωρίηω για τθν επίλυςι του. 

 

Σε παρόμοιεσ διαπιςτϊςεισ κατζλθξαν και οι ζρευνεσ τθσ Tschan (2002). H επίλυςθ 

προβλιματοσ αποτελείται από μια ςειρά φάςεων που θ μία διαδζχεται τθν άλλθ: τθν 

προετοιμαςία (preparation), τθν εκτζλεςθ (execution) και τθν αξιολόγθςθ (evaluation). 

Ζνασ κφκλοσ τζτοιων φάςεων είναι και ο ιδανικόσ κφκλοσ. Θ παράλειψθ κάποιασ από τισ 

φάςεισ ι θ ανακολουκία τθσ ςωςτισ ςειράσ εφαρμογισ των (προετοιμαςία, εκτζλεςθ, 

αξιολόγθςθ) είναι κακοριςτικοί παράγοντεσ για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ (Tschan, 

1995). Θ Tschan (2002) μελζτθςε τθν επίλυςθ προβλιματοσ ςε ατομικό επίπεδο αλλά και 

ςε επίπεδο δυάδασ και τριάδασ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν επικοινωνία των ατόμων που 

εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία. Ωςτόςο, κεωρεί πωσ ακόμα και μζςα από τισ ομάδεσ των 

δφο αλλά και των τριϊν ατόμων εξαςφαλίηεται θ εξατομικευμζνθ εμπλοκι και μάκθςθ 

του κακενόσ.  

 

H επικοινωνία και θ ςυνεργαςία των μελϊν μιασ ομάδασ ςυμβάλλουν ςε μια επιτυχθμζνθ 

ςυνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ. Θ ιδζα τθσ ςυνεργατικισ επίλυςθσ προβλιματοσ ζχει 

διερευνθκεί και ςτο πλαίςιο τθσ κατανεμθμζνθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ (DAI - Distributed 

Artificial Intelligence) όπου ο εςτιαςμόσ είναι ςτθν άμεςθ επίδοςθ (Dillenbourg, 1999). Κι 

αυτό από τότε που άρχιςε να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ μζςα 

από τα multi-agent ςυςτιματα.  

 

Σιμερα, πολλζσ κεωρίεσ που ςτθρίηονται ςτθν κοινωνικι φφςθ τθσ μάκθςθσ βρίςκουν 

εφαρμογι ςτθν εκπαιδευτικι τεχνολογία μζςα από περιβάλλοντα μάκθςθσ που 

προτείνουν τθ ςυνεργατικι επίλυςθ προβλθμάτων. Οι κεωρίεσ αυτζσ επθρεάηουν ςε 

ςθμαντικό βακμό τισ ζρευνεσ που αςχολοφνται με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

ςυνεργατικισ επίλυςθσ προβλθμάτων αλλά και τισ ζρευνεσ που αςχολοφνται με το 

ςχεδιαςμό εργαλείων και περιβαλλόντων για το ςκοπό αυτό (Avouris, et al., 2003). 
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2.3.2. Η επίλυςθ προβλιματοσ ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνθτζσ τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ ςτοχεφουν ςε μια 

μακθματικι μεταρρφκμιςθ, ϊςτε τα μακθματικά να ζχουν νόθμα για τα παιδιά. 

Ενκαρρφνεται θ κριτικι ςκζψθ και θ μάκθςθ των μακθματικϊν είναι ατομικι υπόκεςθ 

μζςα από διαδικαςίεσ αλλθλεπίδραςθσ (Faggiano, Pertichino & Roselli, 2005). 

 

Για το λόγο αυτό, δίνεται ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία μακθματικϊν εννοιϊν και εφαρμογϊν 

μζςω επίλυςθσ προβλθμάτων και όχι ςτθ διδαςκαλία επίλυςθσ προβλθμάτων (Lester, 

1994). Αξιοποιεί ευρφτερα πλαίςια επίλυςθσ προβλθμάτων μζςα από περιβάλλοντα που 

ευνοοφν τθν αναηιτθςθ. Στθ βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετζσ περιγραφζσ που 

αναφζρονται ςτο τι ςυνιςτά επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ (Ernest, 2000; Mayer, 2003; Polya, 

1957; Schoenfeld, 1994) Ωςτόςο, όλεσ αυτζσ οι περιγραφζσ ζχουν αρκετά κοινά 

χαρακτθριςτικά. Ο δάςκαλοσ βοθκά τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν μια βακιά κατανόθςθ 

των μακθματικϊν εννοιϊν και διαδικαςιϊν εμπλζκοντάσ τουσ ςε διαδικαςίεσ όπου: 

δθμιουργοφν, εικάηουν, ερευνοφν, ελζγχουν, επαλθκεφουν ι και εφαρμόηουν τθ 

μακθματικι γνϊςθ.  

 

Επιπλζον χαρακτθριςτικά τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων ςυνδζονται με τα παρακάτω: 

 Tθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μακθτϊν αλλά και του δαςκάλου με τουσ μακθτζσ 

(Van Zoest, Jones, & Thornton, 1994). 

 Tθν αξιοποίθςθ διαλόγων για τθν κατανόθςθ μακθματικϊν εννοιϊν, τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων ι τθ λιψθ κοινϊν αποφάςεων και τθν αναγνϊριςθ κοινϊν 

διαπιςτϊςεων) (Van Zoest, et al., 1994). 

 Tθν ενκάρρυνςθ του μακθτι να δϊςει τισ δικζσ του ερμθνείεσ και εξθγιςεισ για το 

μακθματικό πρόβλθμα. Οι μακθτζσ πρζπει να ενκαρρφνονται να δϊςουν μία ι και 

περιςςότερεσ λφςεισ (Cobb, Wood, & Yackel, 1991). 

 Tθν κακοδιγθςθ και εξάςκθςθ των μακθτϊν ςτο να κζτουν ερωτιςεισ και να 

βιϊνουν από κοινοφ τθν εμπειρία τθσ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ (Lester, 

Masingila, Mau, Lambdin, dos Santon, & Raymond, 1994). 

 Τθ διακριτικι και χρονικά κατάλλθλθ παρζμβαςθ του δαςκάλου(Lester, et al., 1994). 

 

Θ υποςτθριηόμενθ από τον υπολογιςτι ςυνεργατικι μάκθςθ (CSCL) ςτθ μακθματικι 

εκπαίδευςθ αποτελεί ζνα καινοφριο πεδίο ζρευνασ, αφοφ φαίνεται να παίηει ςθμαντικό 
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ρόλο ςτθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν κατανόθςθ μακθματικϊν εννοιϊν και 

ςτθν επίλυςθ μακθματικϊν προβλθμάτων. Τα περιβάλλοντα που υποςτθρίηουν τθν CSCL 

μποροφν να αποτελζςουν μοχλό για μια ουςιαςτικι αλλαγι τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ 

όπου οι μακθτζσ αναπτφςςουν υψθλοφ επιπζδου μακθματικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

επίλυςθσ προβλθμάτων (Faggiano, et al., 2005). 

 

Τα online 3D CSCL περιβάλλοντα μάκθςθσ μποροφν να προςφζρουν τθ δυνατότθτα 

επίλυςθσ προβλθμάτων τθσ πραγματικισ ηωισ ι «προβλθμάτων πλαιςίου» μζςα από ζνα 

ςυγκεκριμζνο, αυκεντικό πλαίςιο μάκθςθσ (situated learning). Από τθν άλλθ, ζνα τζτοιο 

πρόβλθμα δθλαδι ζνα πρόβλθμα «εμπλαιςιωμζνο» ςε μια ιςτορία μπορεί να γίνει ζνα 

ςπουδαίο διδακτικό εργαλείο που να ςυμβάλλει κυρίωσ ςτθ δόμθςθ τθσ γνϊςθσ μζςα από 

ςυνκικεσ διαπραγμάτευςθσ από και προσ το πρόβλθμα (Bransford, Sherwood, 

Hesselbring, Kinzer, & Williams, 1990; Hung, Tan, Cheung, & Hu, 2004; Jonassen, Howland, 

Moore, & Marra, 2003).  

 

Μζςα ςε ζνα αυκεντικό πλαίςιο μάκθςθσ και αξιοποιϊντασ τα «προβλιματα πλαιςίου», 

τα παιδιά γίνονται ενεργοί ςυμμζτοχοι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και δομοφν τισ δικζσ 

τουσ μακθματικζσ κατανοιςεισ με τα δικά τουσ μακθματικά εργαλεία (ςτρατθγικζσ, 

δεξιότθτεσ, μοντζλα) αλλθλεπιδρϊντασ με το περιβάλλον αλλά και με τθν ίδια τθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ (Streefland, 1991; Treffers, 1991; Van den Heuvel-Panhuizen, 

2001). Επίςθσ, οι μακθτζσ εδϊ ζχουν τθν ευκαιρία να ςυηθτοφν αξιοποιϊντασ τισ 

μακθματικζσ τουσ κατανοιςεισ, οπότε θ εκμάκθςθ των μακθματικϊν ζρχεται με φυςικό 

τρόπο (Cobb & Yackel, 1998; NCTM, 2002).  

 

2.3.2.1 Τα προβλιματα πλαιςίου και θ ρεαλιςτικι κεωρία ςτθ μακθματικι εκπαίδευςθ  

 

Τι εννοοφμε όμωσ, όταν αναφερόμαςτε ςτα προβλιματα πλαιςίου; Θ ρεαλιςτικι κεωρία 

ςτθ μακθματικι εκπαίδευςθ αναφζρει και αξιοποιεί τα προβλιματα πλαιςίου και 

γενικότερα τισ καταςτάςεισ πραγματικϊν ςυνκθκϊν ςαν βαςικό ςθμείο εκκίνθςθσ ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ των μακθματικϊν (Streefland, 1991). Στο πλαίςιο τθσ ρεαλιςτικισ 

μακθματικισ εκπαίδευςθσ «τα μακθματικά είναι μια ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα» και ςαν 

τζτοια «μακαίνω μακθματικά» ςθμαίνει «κάνω μακθματικά και επιλφω προβλιματα 

κακθμερινισ πραγματικότθτασ» (contextual problems) (Gravemeijer, 1998; Freuntental, 

1973; Treffers, 1987).  
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Για να κατανοιςουμε καλφτερα τθν ζννοια και τθ ςθμαςία των «προβλθμάτων πλαιςίου», 

κεωροφμε απαραίτθτο να αναφερκοφμε ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ κεωρίασ που τα 

εκπροςωπεί. Θ ρεαλιςτικι κεωρία μακθματικισ εκπαίδευςθσ, είναι μια εμπειρικά 

βαςιςμζνθ κεωρία και διαλεκτικά δεμζνθ με τθν πράξθ και διακατζχεται από τισ 

παρακάτω βαςικζσ αρχζσ (Streefland, 1991): 

 

1. Θ αρχι τθσ φαινομενολογικισ εξερεφνθςθσ 

 

«…Αυτό που μπορεί να κάνει θ διδακτικι φαινομενολογία είναι να προετοιμάςει τθν 

αντίκετθ προςζγγιςθ: να ξεκινιςει από εκείνα τα φαινόμενα που ηθτοφν οργάνωςθ και 

ζχοντασ αυτά ωσ αφετθρία, να διδάξει το μακθτι πϊσ να χειρίηεται τα εργαλεία 

οργάνωςθσ… τθ διδαςκαλία, αντί να ξεκινιςει κάποιοσ από τθν παρουςίαςθ μιασ ζννοιασ 

και να αναηθτιςει ςτθ ςυνζχεια υλικό που ςυγκεκριμενοποιεί αυτι τθν ζννοια, πρζπει να 

αναηθτιςει πρϊτα τα φαινόμενα που αναγκάηουν το μακθτι να ςυγκροτιςει το νοθτό 

αντικείμενο που ςυγκεκριμενοποιείται από τθ ςυγκεκριμζνθ ζννοια…»  

 

«Δεν είναι υποχρεωτικό οι μακθτζσ πρϊτα να μακαίνουν μια ιδζα, μετά να εξοικειϊνονται 

με κάποιεσ διαδικαςίεσ επίλυςθσ προβλθμάτων και ςτο τζλοσ να χρθςιμοποιοφν τθν ιδζα 

και τισ διαδικαςίεσ … Πιςτεφουμε ότι οι εφαρμογζσ και θ επίλυςθ προβλιματοσ δεν πρζπει 

να λαμβάνουν χϊρα μόνο αφοφ ολοκλθρωκεί θ μάκθςθ. Μποροφν και πρζπει να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ πλαίςιο μζςα ςτο οποίο θ μάκθςθ των μακθματικϊν ιδεϊν κα λάβει 

χϊρα» (Διδακτικι φαινομενολογία του Freudenthal, Lesh, Landau, & Hamilton, 1983). 

 

Σφμφωνα με τθν αρχι αυτι, θ οποία και απορρζει από τθ διδακτικι φαινομενολογία του 

Freudenthal, οι μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ, μζςα από τισ οποίεσ κζλουμε να 

ειςαγάγουμε τθν νζα γνϊςθ, πρζπει να διατυπϊνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο. Τα 

πραγματικά φαινόμενα τα οποία εμπεριζχουν τισ ζννοιεσ και τισ δομζσ που κάκε φορά 

μελετοφμε, πρζπει να εξερευνοφνται κάτω από όςο το δυνατόν περιςςότερεσ οπτικζσ 

γωνίεσ. Για παράδειγμα, μζςα ςε καταςτάςεισ δίκαιθσ μοιραςιάσ, ςχθματιςμοφ ομάδων 

ίςου πλικουσ κ.τλ., εμπεριζχεται θ ζννοια τθσ διαίρεςθσ. Ο ςτόχοσ μασ είναι να 

αποκτιςουν τα παιδιά μια πλοφςια ςυλλογι διαιςκθτικϊν εννοιϊν οι οποίεσ κα 

αποτελζςουν τθ βάςθ για το χτίςιμο τθσ επικυμθτισ ζννοιασ ι δομισ. Γι’ αυτό, θ 
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φαινομενολογικι εξερεφνθςθ τθσ ζννοιασ, π.χ. τθσ διαίρεςθσ, κα πρζπει να γίνει μζςα από 

προβλιματα διατυπωμζνα ς’ ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο. 

 

Ζνα «πρόβλθμα πλαιςίου», δεν είναι απλά ζνα λεκτικό πρόβλθμα το οποίο αναφζρεται ςε 

μια πραγματικι κατάςταςθ, αλλά πρζπει να προβάλλει εκτόσ από λογικζσ και 

φαινομενολογικζσ ςχζςεισ. Ρρζπει δθλαδι, από τθ μια να λειτουργεί ςαν πεδίο 

εφαρμογισ των μακθματικϊν γνϊςεων και ικανοτιτων και από τθν άλλθ να δίνει νόθμα 

ςτισ τυπικζσ μακθματικζσ πράξεισ. Ζνα τζτοιο πρόβλθμα μπορεί να ζχει τθ μορφι ενόσ 

λεκτικοφ προβλιματοσ, αλλά ενδζχεται να εμφανίηεται με τθ μορφι παιχνιδιοφ, μιασ 

ιςτορίασ ι ενόσ παραμυκιοφ. Επίςθσ, μπορεί να αναπαριςτάται από μοντζλα, ςχιματα ι 

γραφιματα ι να αποτελεί ςυνδυαςμό όλων των προθγουμζνων.  

 

Οι Treffers και Goffree (1985) αναφζρουν ότι με τθ χριςθ «προβλθμάτων πλαιςίου», 

επιτυγχάνονται: 

α) Ο ςχθματιςμόσ μιασ ζννοιασ: τα προβλιματα αυτά, αρχικά, επιτρζπουν ςτουσ 

μακθτζσ να ζχουν μια φυςικι και παρορμθτικι πρόςβαςθ ςτα Μακθματικά. 

β) Ο ςχθματιςμόσ του μακθματικοφ μοντζλου: δθλαδι, τα «προβλιματα πλαιςίου» 

αποτελοφν μια ςτακερι βάςθ για τθ μάκθςθ των τυπικϊν λειτουργιϊν, 

διαδικαςιϊν, ςυμβολικϊν κανόνων και λειτουργιϊν. Δρουν επομζνωσ, ςαν 

«υποςτθριχτζσ τθσ ςκζψθσ» («supports for thinking»). 

γ) Θ δυνατότθτα εφαρμογισ: αυτό ςθμαίνει ότι τα παραπάνω προβλιματα, 

χρθςιμοποιοφν τθν πραγματικότθτα ωσ πθγι πλθροφοριϊν και ωσ πεδίο εφαρμογισ 

των μακθματικϊν ιδεϊν. 

δ) Θ άςκθςθ ιδιαιτζρων ικανοτιτων ςε εφαρμοςμζνεσ καταςτάςεισ. 

 

2. Θ γεφφρωςθ των επιπζδων με χριςθ εργαλείων 

 

«…Θ διαδικαςία τθσ μακθματικοποίθςθσ αναλφεται ςε δφο ςυνιςτϊςεσ: τθν οριηόντια και 

κατακόρυφθ μακθματικοποίθςθ. Κατά τθν οριηόντια μακθματικοποίθςθ, το (πραγματικό) 

πρόβλθμα μεταφράηεται ςε μακθματικό πρόβλθμα. Μζςω ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν 

(όπωσ: διατφπωςθ και αναπαράςταςθ του προβλιματοσ με διάφορουσ τρόπουσ, 

ανακάλυψθ ςχζςεων, ανακάλυψθ ομοιοτιτων ςε φαινομενικά διαφορετικζσ καταςτάςεισ 

κ.λπ.) προςπακοφμε να εντοπίςουμε τισ μακθματικζσ ζννοιεσ και δομζσ, που βρίςκονται 

διάχυτεσ ςε ζνα γενικότερο πλαίςιο (context). 
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Θ διαδικαςία μετάφραςθσ καταλιγει ςτθ δθμιουργία ενόσ μοντζλου, θ μακθματικι 

επεξεργαςία του οποίου γίνεται ςτθ φάςθ τθσ κατακόρυφθσ μακθματικοποίθςθσ. 

 

Κατά τθν κατακόρυφθ μακθματικοποίθςθ το (πραγματικό) πρόβλθμα που ζχει 

«μεταφραςτεί» ςε μακθματικό πρόβλθμα αντιμετωπίηεται και υφίςταται επεξεργαςία με 

μακθματικά εργαλεία (π.χ. αναπαράςταςθ μιασ ςχζςθσ με μακθματικοφσ τφπουσ, 

αποδείξεισ ςχζςεων, χριςθ ιδθ γνωςτϊν μοντζλων, γενίκευςθ κ.λπ.)…» (Streefland,2000). 

 

Θ αρχι αυτι ςυνδζεται με τθ ςυνφπαρξθ τθσ κάκετθσ και τθσ οριηόντιασ 

μακθματικοποίθςθσ. Από τθν πρϊτθ φάςθ τθσ διδαςκαλίασ και ςφμφωνα με τθ ρεαλιςτικι 

εκπαίδευςθ, μζςα από καταςτάςεισ προβλθμάτων προςφζρονται ι αναηθτοφνται 

εργαλεία, όπωσ μοντζλα, ςχιματα, διαγράμματα, πίνακεσ και ςφμβολα.  

 

Ο Van Hiele (1986) αναφζρει ότι θ διαδικαςία μάκθςθσ μακθματικϊν προχωράει μζςα 

από τρία επίπεδα. Στο κάκε επίπεδο τα αντικείμενα τθσ μακθματικισ ςκζψθσ διαφζρουν 

μεταξφ τουσ ωσ προσ τθ φφςθ και ωσ προσ τθν οργάνωςθ.  

 

Στο πρϊτο επίπεδο, για παράδειγμα ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ Σχολείου, τα 

αντικείμενα τθσ μακθματικισ ςκζψθσ (αρικμοί ι ςχιματα) είναι ενςωματωμζνα ςε 

ςυγκεκριμζνο οπτικό υλικό (ςυγκεκριμζνα αντικείμενα, οπτικά μοντζλα, ςχιματα,…) με το 

οποίο ζρχεται ςε επαφι ο μακθτισ μζςα από κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Στο δεφτερο επίπεδο, αντικείμενο ζρευνασ του μακθτι γίνονται οι ςχζςεισ μεταξφ των 

αρικμϊν και μεταξφ των ςχθμάτων. Σαν αποτζλεςμα, ο μακθτισ καταλιγει ςτο να 

ςυνειδθτοποιεί, ότι οι αρικμοί και τα ςχιματα είναι φορείσ κάποιων ιδιοτιτων και 

επιχειρεί να οργανϊςει το δίκτυο των μεταξφ τουσ ςχζςεων. 

 

Στο τρίτο επίπεδο, αντικείμενο ζρευνασ γίνονται πλζον οι ίδιεσ οι ςχζςεισ, γεγονόσ που 

επιτρζπει και τθ ςφνδεςι τουσ. 

 

Ππωσ φαίνεται, θ αλθκινι μάκθςθ, που κατακτάται ςτο τρίτο επίπεδο, δεν μπορεί να 

ςυμβεί εφόςον το χαμθλότερο επίπεδο δεν κατακτικθκε επαρκϊσ. Γι’ αυτό ακριβϊσ, θ 

παραδοςιακι αρικμθτικι διδαςκαλία είναι ανεπαρκισ και αναποτελεςματικι, αφοφ 

ςχεδόν πάντα αρχίηει από το τρίτο επίπεδο (Treffers, 1987). 
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Θ αναηιτθςθ και επεξεργαςία τζτοιων εργαλείων ζχει τθν πρόκεςθ, να γεφυρϊςει το 

χάςμα των επιπζδων τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ των μακθτϊν, τα οποία παρουςιάηονται 

ςτο παρακάτω ςχιμα (Σχιμα 2.9). 

 

 

Σχιμα 2.9: Επίπεδα που διακρίνουμε κατά τθ διαδικαςία μάκθςθσ. 

 

Δθλαδι, τα μοντζλα, τα ςχιματα, τα διαγράμματα και τα ςφμβολα είναι τα οχιματα, που 

κα οδθγιςουν το μακθτι ςε μια προοδευτικι μακθματικοποίθςθ των εννοιϊν. Βζβαια, το 

να περάςει από το πρϊτο επίπεδο ςτο τρίτο δεν είναι μια απλι διαδρομι. Θ 

μακθματικοποίθςθ κα ςυμβεί με ςταδιακά βιματα και «τοπικά» μζςα από διάφορεσ 

καταςτάςεισ διατυπωμζνεσ ςε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο. Ζτςι, κα δθμιουργθκοφν μονοπάτια 

μζςα από τα οποία περνϊντασ ο μακθτισ κα καταφζρει να βρεκεί από τθ διαιςκθτικι και 

άτυπθ κατάςταςθ του πρϊτου επιπζδου ςτθ ςυγκεκριμζνθ, τυπικι και ςυςτθματικι 

κατάςταςθ του τρίτου επιπζδου.  

 

3. Θ αρχι τθσ αυτοδυναμίασ 

 

Κατά τθ διάρκεια μιασ διδαςκαλίασ ο μακθτισ κάκε ςτιγμι παρζχει ενδείξεισ ςχετικά με το 

επίπεδο μάκθςισ του, κακϊσ και για το βακμό προόδου του ςτθ διαδικαςία τθσ 

μακθματικοποίθςθσ. Αυτό φαίνεται μζςα από τισ προςωπικζσ του καταςκευζσ, δθλαδι, 

κακϊσ αυτόσ διατυπϊνει τισ ςκζψεισ του, κακϊσ υιοκετεί διάφορουσ τρόπουσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων, κακϊσ επιλζγει εργαλεία. Στο ςθμείο αυτό, τόςο ο ίδιοσ ο μακθτισ όςο και 

ο δάςκαλοσ ενθμερϊνονται για το ςτάδιο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ςτο οποίο 

βρίςκεται ο μακθτισ. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα να επθρεάηεται θ διδακτικι 

δραςτθριότθτα του δαςκάλου. Με άλλα λόγια, αυτό που τα παιδιά παράγουν, κατζχει 
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ςθμαντικι κζςθ ςτθν πορεία τόςο τθσ μακθματικοποίθςθσ όςο και τθσ διδαςκαλίασ, αφοφ 

λειτουργεί ταυτόχρονα ςα μακθςιακό αλλά και ςα διδακτικό εργαλείο. 

 

4. Θ αρχι τθσ αλλθλεπίδραςθσ 

 

Σφμφωνα με τθν αρχι αυτι, οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια μιασ διδαςκαλίασ βρίςκονται 

αντιμζτωποι όχι μόνο με τισ δικζσ τουσ ατομικζσ «καταςκευζσ» αλλά και με εκείνεσ των 

ςυμμακθτϊν τουσ. Υπάρχει επομζνωσ ζνα ςυνεχζσ κλίμα αλλθλεπίδραςθσ μζςα από το 

οποίο τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να προβλθματιςτοφν και να εκφράςουν άποψθ πάνω 

ςτα μειονεκτιματα και ςτα πλεονεκτιματα των δικϊν τουσ καταςκευϊν αλλά και των 

άλλων. Επομζνωσ, θ προςωπικι εργαςία ςυνδυάηεται με ομαδικι ςυηιτθςθ και ςυλλογικι 

προςπάκεια, ϊςτε οι μακθτζσ να επωφελθκοφν και να καταλιξουν ςτο πιο ςφντομο 

μονοπάτι μάκθςθσ. Ο δάςκαλοσ οφείλει να ςυμμετζχει επεξθγϊντασ, όπου χρειάηεται, 

διακζτοντασ ευελιξία και ευρφτθτα αντιλιψεων. 

 

5. Θ αρχι τθσ ςυνφφανςθσ 

 

Οι διάφορεσ μακθματικζσ ζννοιεσ και δομζσ, όπωσ για παράδειγμα γραφικζσ 

παραςτάςεισ, λόγοι, αναλογίεσ, κλάςματα, δεκαδικοί ςυνικωσ αλλθλοεμπλζκονται ςε μια 

διδαςκαλία μζςα από τα «προβλιματα πλαιςίου». Σε κάποιεσ μάλιςτα περιοχζσ, όπωσ 

μζτρθςθ-αρίκμθςθ, κλάςματα-δεκαδικοί κ.λπ., θ αλλθλοεμπλοκι και ςφνδεςθ είναι 

αρκετά ιςχυρι. Αυτό ςυμβαίνει διότι τα πραγματικά φαινόμενα μζςα από τα οποία 

εκδθλϊνονται οι μακθματικζσ ζννοιεσ και δομζσ ςπάνια εκφράηουν μόνο μία ζννοια ι 

δομι. Κατ’ ανάλογο τρόπο εμφανίηεται αλλθλοεμπλοκι και ςυνφφανςθ μεταξφ των 

πορειϊν μάκθςθσ.  

 

Θ κεωρία τθσ ρεαλιςτικισ μακθματικισ εκπαίδευςθσ ζχει αναδυκεί μζςα από κφκλουσ 

ςτοχαςμοφ πάνω ςε διάφορεσ τοπικζσ κεωρίεσ που αφοροφν ειδικζσ ενότθτεσ των 

μακθματικϊν και που ζχουν προκφψει μζςα από τθ διδακτικι πράξθ κακϊσ και μζςα από 

πειράματα ςκζψθσ (thought experiments).  

 

Ο Freudenthal (1991) αναφζρεται ςτα πειράματα ςκζψθσ (thought experiments) κακϊσ 

και ςτα πειράματα εκπαίδευςθσ (educational experiments). Σφμφωνα με αυτά, όταν ζνασ 

ερευνθτισ ςχεδιάηει μια διδακτικι δραςτθριότθτα εκτελεί ζνα πείραμα ςκζψθσ μζςα από 
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το οποίο διαβλζπει πϊσ κα εξελιχκεί θ πορεία διδαςκαλίασ μάκθςθσ. Στθ ςυνζχεια, θ 

δραςτθριότθτα αυτι επιχειρείται ςτθν τάξθ. Τζλοσ, ο ερευνθτισ επιβεβαιϊνει ι 

απορρίπτει τθν προςδοκία του πειράματοσ ςκζψθσ του (Gravemeijer, 1998). 

 

2.3.2.2 Επίλυςθ προβλιματοσ και αναπαραςτάςεισ 

 

Τα τελευταία χρόνια, θ μακθματικι εκπαιδευτικι κοινότθτα υποςτθρίηει τθ χριςθ 

αναπαραςτάςεων ςτθν επίλυςθ μακθματικϊν προβλθμάτων (Diezman & English, 2001; 

Gagatsis & Elia, 2004). Θ χριςθ πολλαπλϊν αναπαραςτάςεων ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ 

τόςο για το δθμοτικό όςο και για το γυμνάςιο ενιςχφεται και από τισ Αρχζσ και τα Κριτιρια 

Αξιολόγθςθσ για τα Σχολικά Μακθματικά (Principles and Evaluation Standards for School 

Mathematics (NCTM, 2000).  

 

Ωσ αναπαράςταςθ ορίηεται κάκε ςχιμα ι «ςχθματιςμόσ» από εικόνεσ, ςυγκεκριμζνα 

αντικείμενα, κ.λπ., τα οποία ςυμβολίηουν ι αναπαριςτοφν κάτι (DeWindt-King & Goldin, 

2003; Goldin, 1998; Kaput, 1985). 

 

Οι αναπαραςτάςεισ μπορεί να είναι εςωτερικζσ/νοθτικζσ ι εξωτερικζσ/ςθμειωτικζσ 

(DeWindt-King & Goldin, 2003; Goldin & Kaput, 1996,). Ωσ εςωτερικζσ αναπαραςτάςεισ 

χαρακτθρίηονται οι πικανοί νοθτικοί ςχθματιςμοί (αφοροφν ςτο νόθμα των ςυμβόλων, 

π.χ., θ αρικμθτικι αξία του ςυμβόλου 7) ι οι εικόνεσ, που δομοφν τα άτομα προκειμζνου 

να αναπαραςτιςουν τθν εξωτερικι πραγματικότθτα. Οι εξωτερικζσ αναπαραςτάςεισ είναι 

οι εξωτερικοί ςυμβολικοί φορείσ (φυςικά ςφμβολα, αντικείμενα, γραπτά ςφμβολα, 

διαγράμματα, κ.λπ.), οι οποίοι επιδιϊκουν τθν αναπαράςταςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

πραγματικότθτασ (Dufuor-Janvier, Bednarz, & Belanger, 1987; Zhang & Norman, 1995). 

Ρροκειμζνου να προκφψει θ κατανόθςθ των μακθματικϊν εννοιϊν, αλλά και θ επίλυςθ 

προβλιματοσ, οι εςωτερικζσ και οι εξωτερικζσ αναπαραςτάςεισ βρίςκονται ςε ςχζςθ 

αλλθλεπίδραςθσ (Zhang & Norman, 1994; Gagatsis & Elia, 2004 ).  

 

Θ εξωτερικι αναπαράςταςθ των μακθματικϊν εννοιϊν και ιδεϊν είναι απαραίτθτθ για τθν 

επικοινωνία και διαπραγμάτευςθ των εννοιϊν αυτϊν ι ιδεϊν και μπορεί να ζχει ποικίλεσ 

μορφζσ (λεκτικι, ςυμβολικι, εικονικι, κ.λπ.) (Lesh et al., 1987). Θ εςωτερικι 

αναπαράςταςθ των μακθματικϊν εννοιϊν και ιδεϊν είναι απαραίτθτθ για τθν κατανόθςι 

τουσ (Hiebert & Carpenter, 1988). Πμωσ, εξαιτίασ τθσ φφςθσ τουσ οι εςωτερικζσ 
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αναπαραςτάςεισ δεν είναι ορατζσ. Δθλαδι, δεν μποροφν να παρατθρθκοφν άμεςα. Θ 

φπαρξι τουσ και θ δομι τουσ υποδθλϊνεται από τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με τισ 

εξωτερικζσ αναπαραςτάςεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι, ο τρόποσ με τον οποίο οι μακθτζσ 

αντιμετωπίηουν ι παράγουν μια εξωτερικι αναπαράςταςθ αποκαλφπτει ςτοιχεία από το 

πϊσ οι μακθτζσ αυτοί ζχουν αναπαραςτιςει εςωτερικά μια ζννοια ι μια ιδζα (Hiebert & 

Carpenter, 1988).  

 

Υπάρχουν πζντε διαφορετικά είδθ ςυςτθμάτων εξωτερικϊν αναπαραςτάςεων που 

μποροφν να αξιοποιθκοφν κατά τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ (Lesh, et al., 1987): 

 Κείμενα ςτα οποία θ γνϊςθ δίνεται με βάςθ γεγονότα τθσ κακθμερινισ ηωισ.  

 Χειριςτικά αντικείμενα/μοντζλα, όπωσ μπορεί να είναι ράβδοι κλαςμάτων, θ 

αρικμθτικι γραμμι κ.λπ.  

 Εικόνεσ ι διαγράμματα τα οποία όπωσ και τα χειριςτικά μοντζλα είναι δυνατόν να 

εξωτερικευτοφν ωσ νοθτικζσ εικόνεσ. 

 Γλϊςςεσ, που μπορεί να είναι εξειδικευμζνεσ γλϊςςεσ που μπορεί να ςχετίηονται με 

διάφορεσ επιμζρουσ περιοχζσ (π.χ. μακθματικι λογικι). 

 Γραπτά ςφμβολα τα οποία αναφζρονται ςτθ ςυμβολικι αναπαράςταςθ των 

αρικμϊν και των μεταξφ τουσ ςχζςεων ι πράξεων. 

 

Θ αξιοποίθςθ των διαφορετικϊν ειδϊν εξωτερικϊν αναπαραςτάςεων μποροφν να 

αξιοποιθκοφν κατά τθν επίλυςθ προβλθμάτων, ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν κατανόθςθ 

μακθματικϊν ενοιϊν, όπωσ για παράδειγμα κλαςματικϊν εννοιϊν. 

 

2.3.3 Η διδαςκαλία των κλαςματικϊν εννοιϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο 

 

Τα κλάςματα αποτελοφν κεμελιϊδθ μακθματικι ζννοια. Ζνα μεγάλο μζροσ των 

αναλυτικϊν προγραμμάτων των περιςςοτζρων χωρϊν, που αφοροφν ςτθ διδαςκαλία των 

μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςχετίηεται με τα κλάςματα. Πμωσ, αν και 

αρκετόσ χρόνοσ αφιερϊνεται ςτθ διδαςκαλία τουσ, τα αποτελζςματα των αξιολογιςεων 

για ηθτιματα, που αφοροφν ςτθν κατανόθςι τουσ είναι αποκαρρυντικά. Φαίνεται πωσ τα 

κλάςματα είναι μια δφςκολθ ζννοια και τα παιδιά εμφανίηουν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςτθν 

κατανόθςι τθσ (Brousseau et al., 2004; Pearn, Stephens, & Lewis, 2003; Pearn & Stephens, 

2004; Streefland, 1993). 
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Οι ζρευνεσ δείχνουν, πωσ οι λόγοι, που τα παιδιά δυςκολεφονται ςτθν κατανόθςθ των 

κλαςμάτων και των εννοιϊν που ςχετίηονται με αυτά είναι αρκετοί και ποικίλοι. Οι 

δυςκολίεσ αυτζσ αποδίδονται: 

α) Σε παρανοιςεισ επιςτθμολογικισ φφςθσ: οφείλονται ςτο επιςτθμολογικό εμπόδιο των 

φυςικϊν αρικμϊν. Ρ.χ. 8: 1/2 = 4 δθλαδι τα παιδιά ακολουκοφν τθ διαδικαςία τθσ 

διαίρεςθσ ςαν να πρόκειται για φυςικοφσ αρικμοφσ.  

β) Σε παρανοιςεισ εννοιολογικισ φφςθσ: οφείλονται ςτθν πυκνι δομι τουσ. Ρ.χ. τα παιδιά 

δυςκολεφονται να δουν ότι ανάμεςα ςτο 1/3 και 2/3 υπάρχει και άλλοσ αρικμόσ. 

γ) Σε παρανοιςεισ αναπαραςτατικισ φφςθσ: πολλζσ φορζσ μια αναπαράςταςθ μπορεί να 

μθν τουσ βοθκάει να κατανοιςουν τισ δφο διαςτάςεισ ενόσ κλαςματικοφ αρικμοφ όταν 

πρόκειται να τον αναγνωρίςουν ςαν μζροσ όλου επιφανείασ ι ςυνόλου αντικειμζνων. 

δ) Στθν αναγνϊριςθ του κλάςματοσ ωσ λόγου: προκφπτει όταν επιβάλλεται ςφγκριςθ 

μεταξφ επιμζρουσ ομάδων μιασ γενικότερθσ ομάδασ, π.χ. 3 αγόρια προσ 4 κορίτςια. 

ε) Στθν αναγνϊριςθ κλάςματοσ ωσ μζτρου: πρόκειται για δυςκολίεσ που ςχετίηονται με τθν 

αναπαράςταςθ τθσ αρικμθτικισ ζννοιασ ςτθν αρικμθτικι γραμμι. Ρ.χ δυςκολία ςτθν 

αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ αναφοράσ του κλάςματοσ ςτθν αρικμθτικι γραμμι. 

ςτ) Στθν αναγνϊριςθ του κλάςματοσ ωσ διαίρεςθ: αν και τα προβλιματα διαίρεςθσ 

ςχετίηονται με τθν κακθμερινι ηωι, τα παιδιά δυςκολεφονται να δουν το κλάςμα ςαν 

διαίρεςθ ανάμεςα ςε δφο αρικμοφσ π.χ. ζχω 3 ςοκολάτεσ. Ρόςθ ςοκολάτα κα φάει 

κακζνασ από τουσ 4 φίλουσ; 

η) Σε παρανοιςεισ διδακτικισ φφςεωσ: ςυνικωσ ακολουκείται αλγορικμικι προςζγγιςθ με 

αποτζλεςμα τα παιδιά να εφαρμόηουν μθχανιςτικά κανόνεσ και διαδικαςίεσ. 

 

Ραρατθροφμε ότι οι λόγοι αυτοί αναφζρονται από τθ μια ςτθ φφςθ των κλαςμάτων και 

από τθν άλλθ ςτθ διδαςκαλία τουσ (Orrill, Sexton, Lee, & Gerde, 2008). Το κλάςμα είναι 

μια ζννοια πολυδιάςτατθ και αυτό κάνει τθ διδαςκαλία του να ξεχωρίηει από τθ 

διδαςκαλία άλλων μακθματικϊν εννοιϊν (Brousseau et al., 2004; Gagatsis & Elia, 2004).  

 

2.3.3.1 Η ζννοια του κλάςματοσ 

 

Θ διδαςκαλία των κλαςματικϊν εννοιϊν, όπωσ προαναφζρκθκε γίνεται μια πολφπλοκθ 

διαδικαςία αν κανείσ ςκεφτεί τισ ποικίλεσ διαςτάςεισ τθσ ζννοιασ του κλάςματοσ: α) το 

κλάςμα ωσ μζροσ όλου, β) το κλάςμα ωσ λόγοσ, γ) το κλάςμα ωσ μζτρο, δ) το κλάςμα ωσ 

διαίρεςθ και ε) το κλάςμα ωσ πολλαπλαςιαςτισ. Για παράδειγμα, το κλάςμα 3/4 μπορεί 
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κανείσ, ανάλογα με το πλαίςιο, να το ςυναντιςει με διάφορεσ ζννοιεσ (Lamon, 2001) 

(Ρίνακασ 2.18). Θ κατανόθςθ των κλαςματικϊν εννοιϊν περιλαμβάνει τθν ικανότθτα 

ςυςχετίςεων μζςα ςτο ίδιο ερμθνευτικό πλαίςιο ι ανάμεςα ςε διαφορετικά πλαίςια 

ερμθνείασ (Cathcart, Pothier, Vance, & Bezuk, 2006). 

 

Ρίνακασ 2.18: Διαφορετικζσ ερμθνείεσ ενόσ κλάςματοσ. 

Ερμθνείεσ του κλαςματικοφ αρικμοφ 
𝟑

𝟒
 Ραράδειγμα 

Μζροσ όλου 3 από τα 4 ίςα μζρθ μιασ επιφάνειασ ι ενόσ 

ςυνόλου αντικειμζνων. 

Μζτρθςθ Θ απόςταςθ 3 μονάδων του 
1

4
  από το 0 ςτθν 

αρικμθτικι γραμμι. 

Ρολλαπλαςιαςτισ 3

4
 φορζσ από κάτι (αρικμόσ, ποςότθτα, κ.λπ). 

Διαίρεςθ Το 3 διαιρείται ςε 4 ίςα μζρθ και δθλϊνει το 

ποςοςτό που ο κακζνασ παίρνει. 

Λόγοσ 3 μζρθ τςιμζντο για 4 μζρθ άμμο. 

 

Αναλυτικότερα: 

α) Σο κλάςμα ωσ μζροσ όλου  

Στθν περίπτωςθ αυτι το κλάςμα μπορεί να εμφανιςτεί ςαν μζροσ μιασ γεωμετρικισ 

επιφάνειασ χωριςμζνθσ ςε ομοιόμορφα τμιματα ι ςαν μζροσ ςυνόλου αντικειμζνων. Τα 

παιδιά του δθμοτικοφ ςχολείου ςυνικωσ ζρχονται αρχικά ςε επαφι με τθν πρϊτθ 

προςζγγιςθ (μζροσ μιασ γεωμετρικισ επιφάνειασ). Θ προςζγγιςθ αυτι κεωρείται θ 

ευκολότερθ και θ πιο κατανοθτι (Kouba, Zawojewski, & Strutchens, 1997). Τθν ζννοια του 

κλάςματοσ ςαν μζροσ ςυνόλου αντικειμζνου ςυνικωσ τα παιδιά τθ ςυναντοφν μετά. 

β) Το κλάςμα ωσ λόγοσ 

Το κλάςμα με τθν ζννοια του λόγου ςυνικωσ εμφανίηεται μζςα από τθ ςφγκριςθ δφο 

ποςοτιτων. Τα παιδιά, προκειμζνου να κατανοιςουν τθν ζννοια αυτι πρζπει να 

αντιλθφκοφν τθν ζννοια των ςχετικϊν ποςϊν (Lamon, 1993; Marsall, 1993). Αυτό ςθμαίνει 

πωσ πρζπει να κατανοιςουν ότι οι δφο ποςότθτεσ, που βρίςκονται ςε ςχζςθ αναλογίασ 

αλλάηουν μαηί με τζτοιον τρόπο, ϊςτε θ μεταξφ τουσ ςχζςθ να μζνει θ ίδια. 

γ) Το κλάςμα ωσ μζτρο 

Θ ζννοια του αρικμοφ ωσ μζτρου εκφράηεται με πολφ αντιπροςωπευτικό τρόπο πάνω ςτθν 

αρικμθτικι γραμμι (Lamon, 1993). Πταν το κλάςμα μεταφζρει τθ διάςταςθ του μζτρου, 

μπορεί επίςθσ να εμφανιςτεί ςαν ςθμείο ανάμεςα ςε δφο ακεραίουσ αρικμοφσ πάνω ςτθν 
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αρικμθτικι γραμμι. Στθν αρικμθτικι γραμμι μποροφν να αναπαραςτακοφν ποικίλεσ 

ζννοιεσ (τθσ πυκνότθτασ, τθσ διαδοχικότθτασ, τθσ μοναδικότθτασ, του απείρου, κ.λπ.) των 

κλαςματικϊν αρικμϊν. Θ μονάδα μζτρθςθσ ςτθν αρικμθτικι γραμμι μπορεί να 

υποδιαιρείται ςυνεχϊσ και να εκφράηεται με διαφορετικοφσ κλαςματικοφσ αρικμοφσ. 

δ) Το κλάςμα ωσ διαίρεςθ 

Το κλάςμα μπορεί επίςθσ να εκφράηει τθ διαίρεςθ δφο αρικμϊν: του αρικμθτι με τον 

παρονομαςτι. Ρρζπει οι μακθτζσ να κατανοιςουν ότι ο αρικμθτισ που είναι ο διαιρετζοσ 

αναφζρεται ςτθν ποςότθτα που κα μοιραςτεί και ο παρονομαςτισ δθλαδι ο διαιρζτθσ 

αναφζρεται ςτον αρικμό των κομματιϊν που θ αρχικι ποςότθτα κα μοιραςτεί (Marshall, 

1993). 

ε) Το κλάςμα ωσ πολλαπλαςιαςτισ 

Στθν περίπτωςθ αυτι ςτθν πράξθ το γινόμενο 5 × 3/8 ςθμαίνει ότι το γινόμενο 5×3 

προθγείται τθσ διαίρεςθσ με το 8. 

  

2.3.3.2 Αναπαραςτάςεισ και προςζγγιςθ κλαςματικϊν εννοιϊν ςτο Δθμοτικό ςχολείο 

 

Ρολλοί είναι οι ερευνθτζσ που υποςτθρίηουν ότι θ αξιοποίθςθ ποικιλίασ εξωτερικϊν 

αναπαραςτάςεων ςτθν κατανόθςθ των κλαςματικϊν εννοιϊν ςτο Δθμοτικό ςχολείο 

μπορεί να βοθκιςει με αποτελεςματικό τρόπο ςτθν κατανόθςι τουσ (Gagatsis & Elia, 

2004; Lamon, 2001; Vergnaud, 1996).  

Manipulatives

Pictures
Written 
Symbols

Real world 
situations

Spoken 
symbols

 

Σχιμα 2.10: Τρόποι αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ διαφορετικϊν τφπων εξωτερικϊν 

αναπαραςτάςεων (Behr, et al., 1983, p.102). 
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Θ αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτισ εξωτερικζσ και εςωτερικζσ αναπαραςτάςεισ οδθγεί ςτθν 

πλιρθ κατανόθςθ των κλαςματικϊν εννοιϊν (Cathcart, et al., 2006; Goldin & Steingold, 

2001; Gould, 2005). Επιςθμαίνεται επίςθσ θ ςπουδαιότθτα των εξωτερικϊν 

αναπαραςτατικϊν ςυςτθμάτων τα οποία εμπεριζχουν ζναν ςυνδυαςμό από γραπτά και 

λεκτικά ςφμβολα, ςυςτιματα χειριςμοφ, εικόνεσ και καταςτάςεισ πραγματικϊν ςυνκθκϊν 

(Behr, Lesh, Post, & Silver, 1983) (Σχιμα 2.10). 

 

Οι αναπαραςτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επεξεργαςία των κλαςματικϊν εννοιϊν 

δεν είναι ςυγκεκριμζνεσ και ποικίλουν ανάλογα με το πϊσ ο αρικμόσ μπορεί να 

προςεγγιςτεί. Είναι όμωσ ςθμαντικό τα παιδιά να αλλθλεπιδράςουν με τα διάφορα είδθ 

αναπαραςτάςεων του κλάςματοσ και να εξαςκθκοφν ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ και ςτισ 

μεταφράςεισ αυτϊν για να μπορζςουν να κατανοιςουν πλιρωσ τθν ζννοια (Gagatsis & 

Shiakalli, 2004; Janvier, 1987) (Σχιμα 2. 11). 

 

Λεκτικι 

αναπαράςταςθ
Εικονικι 

αναπαράςταςθ

¾ 

Μακθματικι ςυμβολικι  

αναπαράςταςθ

Ραίρνω 3 από τα 4 ίςα 
μζρθ

 

Σχιμα 2.11: Μετάφραςθ διαφόρων μορφϊν αναπαράςταςθσ από τθ μια μορφι ςτθν 

άλλθ. 

 

Για να υπάρξει εννοιολογικι κατανόθςθ μιασ μακθματικισ ζννοιασ άρα και κατανόθςθ 

μιασ κλαςματικισ ζννοιασ, πρζπει το παιδί να αναπτφξει (Janvier, 1987): 

1. Τθν ικανότθτα αναγνϊριςθσ τθσ μακθματικισ ζννοιασ μζςα από διαφορετικά 

ςυςτιματα αναπαράςταςισ τθσ. 
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2. Τθν ικανότθτα ευζλικτου χειριςμοφ και επεξεργαςίασ τθσ ζννοιασ μζςα ςε ζνα 

ςφςτθμα αναπαράςταςθσ.  

3. Τθν ικανότθτα μετάφραςθσ τθσ ζννοιασ από τθ μια μορφι αναπαράςταςθσ ςτθν 

άλλθ. 

 

Τα παιδιά μποροφν να αποκτιςουν τισ δεξιότθτεσ αυτζσ και να καταφζρουν τθν 

ενςωμάτωςθ μζςα από κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ ϊςτε να κατανοιςουν τισ 

κλαςματικζσ ζννοιεσ και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Σφμφωνα με ζρευνεσ, oι μακθτζσ 

αντιμετωπίηουν αρκετζσ δυςκολίεσ ςε αυτι τθ διαδικαςία, που επθρεάηουν τθν 

κατανόθςι τουσ ςχετικά με τισ κλαςματικζσ ζννοιεσ. Ο Duval (2002) ιςχυρίςτθκε ότι 

παρατθρείται μια ςτεγανοποίθςθ των διαφορετικϊν ςθμειωτικϊν ςυςτθμάτων 

αναπαράςταςθσ. Με τον όρο "ςτεγανοποίθςθ" εννοοφμε ότι ο μακθτισ εργάηεται ςε ζνα 

πεδίο αναπαράςταςθσ χωρίσ να είναι ςε κζςθ να μεταφζρει με επιτυχία τισ ιδζεσ του ςε 

ζνα άλλο πεδίο αναπαράςταςθσ. Επομζνωσ, μια άλλθ βαςικι επιδίωξθ τθσ διδαςκαλίασ 

μιασ ζννοιασ, πζρα από τθν κατανόθςι τθσ μζςα από τθ δθμιουργία πλοφςιων και καλά 

οργανωμζνων νοθτικϊν αναπαραςτάςεων, κα πρζπει να είναι θ εςτίαςθ ςτθν ανάπτυξθ 

τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν να περνοφν από μια αναπαράςταςθ ςε άλλθ με ςυνζπεια, 

ακρίβεια και χωρίσ αντιφάςεισ (Duval 2002). 

 

Θ ευζλικτθ αξιοποίθςθ και χριςθ τθσ ικανότθτασ μετάφραςθσ ανάμεςα ςε ποικιλία 

αναπαραςτάςεων βοθκά επίςθσ τα παιδιά να αποκτιςουν ζνα είδοσ αυτονομίασ, αφοφ 

ζχουν τθ δυνατότθτα ποικιλίασ ζκφραςθσ ςχετικά με τισ κατανοιςεισ τουσ για τουσ 

κλαςματικοφσ αρικμοφσ. Επίςθσ, βοθκά ςτα παιδιά να αποκτιςουν άνεςθ ςτισ 

επιχειρθματολογίεσ τουσ όταν πρόκειται να κατακζςουν τισ ςχετικζσ απόψεισ τουσ ςτθν 

ομάδα τθσ τάξθσ (Greeno & Hall, 1997; Moseley, 2005).  

 

Ο Duval (2002) ςυνοψίηει τισ ζννοιεσ «αναπαράςταςθ», «μετάφραςθ» και «επίλυςθ 

προβλιματοσ» ςτο διάγραμμα του Σχιματοσ 2.12. Σφμφωνα με το διάγραμμα, θ 

ταξινόμθςθ γίνεται ςε δφο ανεξάρτθτεσ διαςτάςεισ. Θ πρϊτθ διάςταςθ αφορά ςτισ 

πολυλειτουργικζσ καταγραφζσ, που είναι οι μθ αλγορικμικζσ διαδικαςίεσ που γίνονται ςτο 

επίπεδο των λεκτικϊν αναπαραςτάςεων και τθσ φυςικισ γλϊςςασ ι ςτο επίπεδο κάποιων 

μθ λεκτικϊν αναπαραςτάςεων όπωσ γεωμετρικϊν ςχθμάτων. Θ δεφτερθ διάςταςθ αφορά 

κυρίωσ ςτισ αλγορικμικζσ καταγραφζσ (μονολειτουργικζσ καταγραφζσ). Οι καταγραφζσ 

αυτζσ ςε επίπεδο λεκτικϊν αναπαραςτάςεων αναφζρονται ςτα ςθμειωτικά ςυςτιματα 
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(ςφμβολα, αρικμθτικά ςυςτιματα, αλγεβρικά ςυςτιματα) και ςε επίπεδο μθ λεκτικϊν 

αναπαραςτάςεων αφοροφν ςε διαγράμματα, ςυςτιματα, κ.λπ. 

 

 

Σχιμα 2.12: Λεκτικζσ και μθ λεκτικζσ αναπαραςτάςεισ – θ ζννοια τθσ μετάφραςθσ (Duval, 

2002). 

 

Τθν ζννοια τθσ μετάφραςθσ τθν δείχνει με βζλθ τα οποία ςυμβολίηουν τθ μετάβαςθ από 

τθ μια αναπαράςταςθ ςτθν άλλθ. Οι αναπαραςτάςεισ παίηουν ρόλο βοθκθτικό – 

υποςτθρικτικό ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ ςτθ 

διδαςκαλία των μακθματικϊν.  

 

Ο Duval (2002) υποςτθρίηει επίςθσ ότι για να είναι αποτελεςματικι θ χριςθ μιασ 

αναπαράςταςθ πρζπει: 

- Να ςχετίηεται με τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ του μακθτι. 

- Να είναι μεταβατικι και να μποροφν εφκολα οι μακθτζσ να τθν εγκαταλείψουν όταν 

δεν τθ χρειάηονται. 
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- Το πζραςμα από τθ μια αναπαράςταςθ ςτθν άλλθ να είναι ρθτό και ςαφϊσ 

διατυπωμζνο. 

 

Επίςθσ, μια αναπαράςταςθ πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να 

καταςκευάηουν και να χρθςιμοποιοφν τισ δικζσ τουσ αναπαραςτάςεισ προκειμζνου να 

δομιςουν τθ γνϊςθ. 

 

2.3.3.3 Η διδαςκαλία των κλαςματικϊν εννοιϊν και τα προβλιματα πλαιςίου 

 

Στθ ρεαλιςτικι μακθματικι εκπαίδευςθ κεντρικι κζςθ κατζχουν τα «προβλιματα 

πλαιςίου». Ζνα τζτοιο πρόβλθμα δε χαρακτθρίηεται μόνο από ζνα ςφνολο αρικμθτικϊν 

δεδομζνων που περιγράφονται μζςα από μια κατάςταςθ αλλά και από το ςφνολο όλων 

των ςυςχετιςμϊν που δθμιουργοφνται γφρω από αυτά. Δθλαδι, οι προςωπικζσ εμπειρίεσ 

των μακθτϊν, οι άτυπεσ μζκοδοι προςζγγιςθσ τθσ κατάςταςθσ, θ αλλθλεπίδραςθ για τθν 

επίλυςι του ςυνκζτουν το περιβάλλον ενόσ προβλιματοσ πλαιςίου. Ζνα πρόβλθμα 

πλαιςίου μπορεί:  

- Να αποτελζςει ςθμείο εκκίνθςθσ για τθ διδαςκαλία των κλαςματικϊν εννοιϊν και 

των ςχζςεων που τισ ςυνδζουν παρζχοντασ ςυνκικεσ κακθμερινισ 

πραγματικότθτασ. 

- Να αξιοποιεί ποικιλία μοντζλων – αναπαραςτάςεων, ϊςτε τα παιδιά να μάκουν τισ 

κλαςματικζσ ζννοιεσ μζςα από διάφορα επίπεδα αφαίρεςθσ. 

- Να υποςτθρίηει τουσ τρόπουσ που τα παιδιά μακαίνουν (τα παιδιά μακαίνουν 

κάνοντασ μακθματικά). 

- Να υποςτθρίηει τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μακθτϊν αλλά και μεταξφ μακθτϊν 

και δαςκάλου. 

- Να προςφζρει δυνατότθτεσ για να ανακαλφψουν τα παιδιά τισ διάφορεσ διαςτάςεισ 

των κλαςματικϊν αρικμϊν. 

 

Στο επίπεδο αυτό, θ διδαςκαλία, ςφμφωνα με τον Streefland (1991; 1993), ουςιαςτικά 

λαμβάνει υπόψθ τθσ όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ ρεαλιςτικισ μακθματικισ εκπαίδευςθσ 

και εςτιάηεται ςτθ δόμθςθ αυτϊν μζςω οριηόντιασ μακθματικοποίθςθσ. Δθλαδι εδϊ το 

«πραγματικό» πρόβλθμα «μεταφράηεται» ςε μακθματικό (μζςω διατφπωςθσ και 

αναπαράςταςθσ του προβλιματοσ με διαφόρουσ τρόπουσ, ανακάλυψθ ςχζςεων, ςε 

φαινομενικά διαφορετικζσ καταςτάςεισ, κ.λπ.). Ο ρόλοσ και θ ςυμβολι των 
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αναπαραςτάςεων ςε μια ρεαλιςτικι μακθματικι εκπαίδευςθ φαίνεται πωσ μπορεί να 

κατζχει ςθμαντικι κζςθ.  

 

Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθ μάκθςθ είναι εμπλαιςωμζνεσ (situating) ςε 

ςυνκικεσ που ςχετίηονται με τθν πραγματικότθτα και χρθςιμοποιοφνται είτε ςαν πθγι 

μάκθςθσ είτε ςαν πεδίο εφαρμογισ.  

 

Μζςα από ςυλλογικι ι ςυνεργατικι εμπλοκι τα παιδιά χρθςιμοποιοφν ωσ εργαλεία 

μάκθςθσ ςφμβολα, διαγράμματα κ.λπ. Οι δραςτθριότθτεσ εκτελοφνται κακϊσ τα παιδιά 

ςυηθτοφν, πραγματεφονται ζννοιεσ και ςυνεργάηονται. Ο κακζνασ δομεί τθ δικι του γνϊςθ 

μζςα από ςυνκικεσ αλλθλεπίδραςθσ (interaction). Θ αξιολόγθςθ γίνεται υπό τθ μορφι 

ανοιχτϊν ερωτιςεων, ϊςτε τα παιδιά να αναπτφξουν τθν απάντθςι τουσ με ποικίλουσ 

τόπουσ και ζτςι να εκφράςουν τισ δικζσ τουσ κατανοιςεισ. 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, ςτθν ενότθτα που ακολουκεί αναπτφςςουμε τθν 

αξιοποίθςθ τθσ CSCL και των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθ Μακθματικι Εκπαίδευςθ. 

 

2.3.4 Η αξιοποίθςθ τθσ CSCL και των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθ 

Μακθματικι Εκπαίδευςθ 

 

2.3.4.1 CSCL ςτθν Μακθματικι Εκπαίδευςθ 

 

Θ ζρευνα για τθ μάκθςθ παραδοςιακά εςτιάηει ςτο πϊσ θ γνϊςθ αποκτάται. Στα 

πρόςφατα χρόνια, ιδιαίτερθ ζμφαςθ ζχει δοκεί ςτθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ 

των Μακθματικϊν. Στο πλαίςιο αυτό, θ Sfard (1998, 2002) αναφζρεται ςε δφο κφριεσ 

μεταφορζσ τθσ μάκθςθσ ςτθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ και ςτθ ςυμμετοχι ςε αυτιν 

(acquisition and participation). Θ πρϊτθ μεταφορά βλζπει τθ γνϊςθ ςαν «επιςϊρευςθ» 

(ανάπτυξθ δφο ι περιςςοτζρων ςτοιχείων ςε ζνα)/«ςυςςϊρευςθ»(accretion/ 

accumulation) γεγονότων και τθν απόκτθςθ (acquisition), από τθν άποψθ των εςωτερικϊν 

διεργαςιϊν που ςυμβαίνουν ςτο μυαλό αυτοφ που μακαίνει, ο οποίοσ τελικά οδθγείται 

ςτθ μάκθςθ. Αντίκετα, θ δεφτερθ προςζγγιςθ αναφζρεται ςτθ μάκθςθ μζςα από τθ 

ςυμμετοχι ςε μια εν εξελίξει διαδικαςία και ςαν αποτζλεςμα πρακτικισ, ςυηιτθςθσ και 

δραςτθριότθτασ. Θ Sfard τονίηει ότι οι δφο αυτζσ προςεγγίςεισ είναι απαραίτθτεσ για τθ 

ςυνεργατικι μάκθςθ και κατϋ επζκταςθ για τθν CSCL. 
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Οι Faggiano et al., (2005) υποςτθρίηουν ςχετικά με τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ότι θ 

ςυνεργατικι μάκθςθ: α) παρζχει ζναν κοινωνικό μθχανιςμό υποςτιριξθσ και δίνει τθν 

ευκαιρία ςε όλουσ τουσ μακθτζσ να τα καταφζρουν β) προάγει τθν ανακάλυψθ και τθν 

αξιοποίθςθ υψθλισ ποιότθτασ ικανοτιτων ςκζψθσ αλλά και τθ γενίκευςθ νζων ιδεϊν και 

λφςεων γ) διευκολφνει τθ μεταφορά μακθματικϊν ςτρατθγικϊν που οι μακθτζσ ζμακαν 

μζςα ςτθν ομάδα τουσ ςε προβλιματα που μπορεί να αντιμετωπίςουν ςε ατομικό 

επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν μποροφν να 

παρζχουν ευζλικτα περιβάλλοντα μζςα ςτα οποία μια ςυνεργατικι εμπειρία μάκθςθσ 

ενιςχφεται και διευκολφνεται ςε μεγάλο βακμό. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, θ CSCL επιτρζπει 

τουσ μακθτζσ να εργάηονται μαηί με τουσ άλλουσ παραγωγικά και αποτελεςματικά 

προάγοντασ τισ δφο κφριεσ μεταφορζσ τθσ μάκθςθσ: τθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ και τθ 

ςυμμετοχι ςε αυτιν (acquisition and participation). 

 

2.3.4.2 Οι Online 3D εικονικοί κόςμοι ςτθ Μακθματικι Εκπαίδευςθ 

 

Τα online 3D εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ ζχουν αξιοποιθκεί ςτθν εκπαίδευςθ μζςα 

από διάφορα γνωςτικά αντικείμενα όπωσ τθ Βιολογία και τθν Επιςτθμολογία (Dieterle & 

Clark, 2007), τα Κρθςκευτικά, τθν Λςτορία και τθν Κοινωνιολογία (Di Blas et al., 2005a,b; Di 

Blas et al., 2006b), τθ διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ (Garzotto & Forfori, 2006; Petrakou, 2010), 

τθν Επιςτθμονικι Ζρευνα (Barab et al., 2007b; Barab, Pettyjohn, Gresalfi, Volk, & Solomou, 

2012) και τθν Αςτρονομία (Chen et al., 2007).  

 

Συγκρινόμενα με τα διςδιάςτατα εικονικά περιβάλλοντα, τα 3D εικονικά περιβάλλοντα 

(Active Worlds, Second Life, There, etc) ζχουν τα παρακάτω πλεονεκτιματα: 

α) Μποροφν να πετφχουν τθ βζλτιςτθ προςομοίωςθ του πραγματικοφ κόςμου ι τθ 

δθμιουργία ενόσ εντελϊσ νζου και φανταςτικοφ κόςμου (De Lucia et al., 2009). 

β) Ενιςχφουν τθν αναπαραςτατικι πιςτότθτα μζςα από τθ ρεαλιςτικι απεικόνιςθ 

του περιβάλλοντοσ, τθν ομαλι απεικόνιςθ οπτικϊν μεταβολϊν και κινιςεων των 

αντικειμζνων, τθ ςυνζπεια τθσ ςυμπεριφοράσ των αντικειμζνων, τθν αναπαράςταςθ 

των χρθςτϊν, τθ χωρικι, ακουςτικι, κιναιςκθτικι και δυναμικι ανατροφοδότθςθ 

(Chitaro & Ranon, 2007; Dalgarno & Lee, 2010). 

γ) Ενιςχφουν τθν αίςκθςθ τθσ εμβφκιςθσ (feeling of immersion) και τθν αίςκθςθ τθσ 

παρουςίασ (presence) ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο. Σαν αποτζλεςμα, παρζχουν νζουσ 
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τρόπουσ εμπειριϊν και παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ (McLellan, 1996; Schmeil & 

Eppler, 2008). 

δ) Εγγυϊνται υψθλι διαδραςτικότθτα κακϊσ και αρμονία χρονικϊν μεταβολϊν ςε 

ςχζςθ με άλλα περιβάλλοντα όπωσ το Blackboard ι το Moodle (Dalgarno & Lee, 

2010).  

ε) Ενιςχφουν τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των ατόμων που εμπλζκονται ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ κακϊσ προςφζρουν ενςωματωμζνεσ δράςεισ όπωσ οπτικοφ 

ελζγχου, πλοιγθςθσ και χειριςμοφ αντικειμζνων, καταςκευισ αντικειμζνων, 

λεκτικισ και μθ λεκτικισ επικοινωνίασ, ελζγχου των χαρακτθριςτικϊν του 

περιβάλλοντοσ και ελζγχου ςυμπεριφορϊν behaviors (Chitaro & Ranon, 2007; 

Dalgarno & Lee, 2010).  

ςτ) Ρροςφζρουν ζνα ευρφ φάςμα εφαρμογϊν δίνοντασ ςτουσ χριςτεσ τθ 

δυνατότθτα να επαναπροςδιορίηουν διαρκϊσ τουσ ςτόχουσ τουσ, ςε αντίκεςθ με 

άλλα περιβάλλοντα, όπωσ αυτά των παιχνιδιϊν που προςφζρουν ζναν αυςτθρά 

προκακοριςμζνο ςτόχο (The New Media Consortium and the EdUCAUSE Learning 

Initiative, 2007).  

 

Τα παραπάνω χαρακτθριςτικά των 3D εικονικϊν περιβαλλόντων μποροφν να 

ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν αφοφ μποροφν να 

διευκολφνουν τόςο τθ ςυνεργατικι μάκθςθ όςο και τθ μάκθςθ μακθματικϊν εννοιϊν. 

 

Σφμφωνα με τον Gravemajer (2004) υπάρχουν τζςςερα επίπεδα τα οποία οι μακθτζσ 

διανφουν κακϊσ μακαίνουν Μακθματικά: το εμπλαιςιωμζνο (situational), το αναφορικό 

(referential), το γενικό (general) και το τυπικό (formal). Θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ξεκινά 

με τθν εμπλοκι ςε δραςτθριότθτεσ μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο (situational level). 

Ρρόκειται για το «ςθμείο αφετθρίασ» τθσ μάκθςθσ. Θ κατανόθςθ των μακθματικϊν 

εννοιϊν και θ επίλυςθ των δραςτθριοτιτων εξαρτάται από τθν αντίλθψθ που ζχουν οι 

μακθτζσ ςχετικά με το τι πρζπει να κάνουν και πϊσ πρζπει να δράςουν ςε αυτό το 

ςυγκεκριμζνο πλαίςιο που τουσ προςφζρεται. Το πλαίςιο αυτό ςυχνά ςυνδζεται με τισ 

εξωςχολικζσ εμπειρίεσ τουσ. Ρροκειμζνου να καταφζρουμε να προςομοιϊςουμε αυτζσ τισ 

εμπειρίεσ των μακθτϊν ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ τάξθσ χρειαηόμαςτε ζνα ςυγκεκριμζνο 

μοντζλο (situation-specific model) αναφοράσ (referential level). Σιγά ςιγά και με τθν 

υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται τισ μακθματικζσ ςχζςεισ και 
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οδθγοφνται ςε ςυμπεράςματα γενίκευςθσ (general level). Τζλοσ, οι μακθτζσ κατακτοφν το 

ανϊτερο επίπεδο τθσ τυπικισ μακθματικισ αντίλθψθσ (formal level). 

 

Τα 3D εικονικά περιβάλλοντα μποροφν να υποςτθρίξουν ςε ςθμαντικό βακμό τθν 

κατανόθςθ των μακθματικϊν εννοιϊν, αφοφ θ δόμθςι τουσ αρχίηει από ζνα επίπεδο 

εμπλοκισ των μακθτϊν με δραςτθριότθτεσ τοποκετθμζνεσ ςε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο 

(situational activity) (Gravemajer, 2004). Σε αυτό το ςθμείο, τα 3D εικονικά περιβάλλοντα 

μάκθςθσ προςφζρουν ζνα πλαίςιο υψθλισ διαδραςτικότθτασ κατάλλθλο για μάκθςθ. Σε 

αυτό βοθκά θ δυνατότθτα βζλτιςτθσ προςομοίωςθσ του πραγματικοφ κόςμου (De Lucia, 

et al., 2009) και θ εξαςφάλιςθ τθσ αναπαραςτατικισ πιςτότθτασ που προςφζρουν (Chitaro 

& Ranon, 2007; Dalgarno & Lee, 2010). Συνεπϊσ, δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ και 

ςτισ πλθροφορίεσ να οργανωκοφν με ζναν ρεαλιςτικό τριςδιάςτατο τρόπο (Schmeil & 

Eppler, 2008). 

 

Επιπλζον, οι μακθματικζσ ζννοιεσ μζςα ςε ζνα 3D εικονικό περιβάλλον μποροφν να 

αναπαραςτακοφν με ποικίλουσ τρόπουσ οι οποίοι αντανακλοφν καταςτάςεισ τθσ 

πραγματικισ ηωισ. Θ ζρευνα τονίηει το ςθμαντικό ρόλο των αναπαραςτάςεων ςτθ 

Μακθματικι Εκπαίδευςθ. Οι μακθτζσ, προκειμζνου να κατανοιςουν τισ μακθματικζσ 

ζννοιεσ, πρζπει να αναπτφξουν: α) τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν μια ζννοια μζςα από 

ποικιλία αναπαραςτάςεων (εικονικϊν, ςυμβολικϊν και λεκτικϊν), β) τθν ικανότθτα 

ευζλικτου χειριςμοφ τθσ ζννοιασ μζςα από διαφορετικά ςυςτιματα αναπαραςτάςεων και 

γ) τθν ικανότθτα μετάφραςθσ τθσ ζννοιασ από ζναν τφπο αναπαράςταςθσ ςε ζναν άλλο 

(Janvier, 1987; Lesh et al., 1987; Seeger, 1998).  

 

Από τθν άλλθ, τα 3D εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ μποροφν να ενκαρρφνουν τθ 

ςυνεργατικι μάκθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Μακθματικισ Εκπαίδευςθσ, αφοφ ενιςχφουν τθν 

αίςκθςθ τθσ εμβφκιςθσ και τθν αίςκθςθ τθσ παρουςίασ ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο (McLellan, 

1996; Schmeil & Eppler, 2008), αλλά και τισ αλλθλεπιδράςεισ (Chitaro & Ranon, 2007; 

Dalgarno & Lee, 2010). Οι μακθτζσ αλλθλεπιδροφν ταυτόχρονα ςε ζνα περιβάλλον που 

τουσ προςφζρει υψθλζσ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ. Επίςθσ, τα περιβάλλοντα αυτά 

προςφζρουν ζνα αυκεντικό πλαίςιο μάκθςθσ κατάλλθλο για τθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

Κατ’ επζκταςθ, παρζχουν δυνατότθτεσ βακιάσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ. Οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να εξερευνιςουν, να δομιςουν και να 

διαχειριςτοφν ποικιλία αναπαραςτάςεων που ςυνδζονται με αντικείμενα, ζννοιεσ και 
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ιδζεσ (Dalgarno & Lee, 2010). Σαν αποτζλεςμα, οι μακθτζσ ςυνεργάηονται αποτελεςματικά 

με τουσ άλλουσ και προάγεται θ απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ και θ ςυμμετοχι ςε αυτιν (Sfard, 

1998). Κακϊσ ςυνεργάηονται και επιχειρθματολογοφν, δθμιουργοφν μια προςομοίωςθ ςε 

επίπεδο αναφοράσ (referential level). Στθ ςυνζχεια, ανάγουν τα ςυμπεράςματά τουσ που 

αφοροφν ςε μακθματικζσ ςχζςεισ ι ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων ςε ζνα γενικό επίπεδο 

(general level). Στο τελευταίο ςτάδιο χρθςιμοποιοφν και εφαρμόηουν τα μακθματικά ςε 

ζνα πιο τυπικό επίπεδο (formal level) (Gravemajer, 2004). 

 

Επιπλζον, μζςα από τα περιβάλλοντα αυτά, οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 

επεξεργαςτοφν και να κατανοιςουν (πολυ)ςφνκετα δεδομζνα. Αυτό μπορεί να τουσ 

βοθκιςει να αναπτφξουν κοινι αντίλθψθ και να εμπλακοφν ςε ευχάριςτεσ και αξζχαςτεσ 

εμπειρίεσ. Αυτζσ οι εμπειρίεσ μποροφν να τουσ οδθγιςουν ςε μια αυξανόμενθ εμπλοκι 

ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και ςτθν εξαςφάλιςθ ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτάσ τουσ 

(Schmeil & Eppler, 2008). 

 

Τζλοσ, το ευρφ φάςμα εφαρμογϊν τουσ και θ δυνατότθτα που παρζχουν για ςυνεχι 

επαναπροςδιοριςμό των ςτόχων, τα κακιςτοφν δυναμικά και ευζλικτα περιβάλλοντα για 

διδαςκαλία και μάκθςθ αφοφ προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν και ςτισ 

προκλιςεισ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, κεωροφμε ότι τα 3D εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ 

μποροφν να αξιοποιθκοφν αποτελεςματικά ςτθ Μακθματικι Εκπαίδευςθ (Ρίνακασ 2.19). 

 

Ρίνακασ 2.19: Ευκυγραμμίηοντασ τα Χαρακτθριςτικά των 3D εικονικϊν περιβαλλόντων με 

τθ Συνεργατικι Μάκθςθ και τθ Μακθματικι Εκπαίδευςθ. 

Χαρακτθριςτικά των 

3D εικονικϊν 

περιβαλλόντων 

 

Χαρακτθριςτικά που ςυνδζονται με τθ Συνεργατικι Μάκθςθ και τθ 

Μακθματικι Εκπαίδευςθ 

Συνεργατικι Μάκθςθ Μακθματικι Εκπαίδευςθ 

Βζλτιςτθ 

προςομοίωςθ του 

πραγματικοφ κόςμου 

Ενιςχφει τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ 

μάκθςθσ ςτθ διδαςκαλία των 

Μακθματικϊν. 

Ραρζχει «ςυνκικεσ πραγματικισ ηωισ» 

για τθν επίλυςθ προβλθμάτων Ραρζχει 

ιδανικζσ ςυνκικεσ για εμπλαιςιωμζνθ 

Βοθκά τουσ μακθτζσ ςτο 

επίπεδο τθσ εμπλαιςιωμζνθσ 

μάκθςθσ.  

Επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να 

αξιοποιοφν ποικιλία 

αναπαραςτάςεων.  
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μάκθςθ. 

Αναπαραςτατικι 

πιςτότθτα 

 

Οι μακθτζσ ενεργοφν ωσ μζλθ ομάδων 

μζςα από ευχάριςτεσ και αξζχαςτεσ 

εμπειρίεσ. 

Ραρζχει ιδανικζσ ςυνκικεσ για 

εμπλαιςιωμζνθ μάκθςθ. 

Βοθκά τουσ μακθτζσ ςτο 

επίπεδο τθσ εμπλαιςιωμζνθσ 

μάκθςθσ.  

Επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να 

αξιοποιοφν ποικιλία 

αναπαραςτάςεων.  

Αίςκθςθ τθσ 

εμβφκιςθσ και 

αίςκθςθ τθσ 

παρουςίασ  

Οι μακθτζσ βιϊνουν πολφ υψθλά 

επίπεδα ενεργισ ςυμμετοχισ. 

Οι μακθτζσ εμπλζκονται δυναμικά ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.  

Βοθκά τουσ μακθτζσ ςτο 

επίπεδο τθσ εμπλαιςιωμζνθσ 

μάκθςθσ  

Υψθλι 

διαδραςτικότθτα 

 

Ρροωκεί τθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ και 

τθ ςυμμετοχι ςε αυτιν Οι μακθτζσ 

βιϊνουν πολφ υψθλά επίπεδα ενεργισ 

ςυμμετοχισ. 

Οι μακθτζσ εμπλζκονται δυναμικά ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

Βοθκά τουσ μακθτζσ ςτο 

επίπεδο τθσ εμπλαιςιωμζνθσ 

μάκθςθσ Επιτρζπει ςτουσ 

μακθτζσ να αξιοποιοφν 

ποικιλία αναπαραςτάςεων.  

Αλλθλεπιδράςεισ  

 

Ενιςχφουν τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ 

μάκθςθσ ςτθ διδαςκαλία των 

Μακθματικϊν. 

Οι μακθτζσ βιϊνουν πολφ υψθλά 

επίπεδα ενεργισ ςυμμετοχισ. 

Οι μακθτζσ εμπλζκονται δυναμικά ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ  

Ρροωκεί τθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ και 

τθ ςυμμετοχι ςε αυτιν.  

Βοθκά τουσ μακθτζσ ςτο 

επίπεδο τθσ εμπλαιςιωμζνθσ 

μάκθςθσ.  

αλλά και ςτο αναφορικό, 

γενικό και τυπικό επίπεδο.  

Διευκολφνει τθν αναγνϊριςθ, 

τον ευζλικτο χειριςμό και τθ 

μετάφραςθ μιασ ζννοιασ. 

Ευρφ φάςμα 

εφαρμογϊν 

 

Ρροάγουν τθ διαδικαςία τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα από 

καινοτόμουσ και αποτελεςματικοφσ 

τρόπουσ.  

Ραρζχουν ςτουσ μακθτζσ τθ 

δυνατότθτα ςυνεχοφσ 

επαναπροςδιοριςμοφ των ςτόχων. 

Ρροάγει νζουσ τρόπουσ 

αφξθςθσ των επιπζδων 

μάκθςθσ. 

Ρροάγει νζουσ τρόπουσ 

αναπαράςταςθσ των 

μακθματικϊν εννοιϊν . 

 

Στθν ζρευνά μασ επιχειριςαμε να αξιοποιιςουμε τα χαρακτθριςτικά των 3D 

περιβαλλόντων και τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ για τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Για το ςκοπό αυτό προτείνουμε ζνα CSCL μακρο-ςενάριο το 
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οποίο ενςωματϊςαμε ςτον 3D CoSy_World προκειμζνου να δθμιουργιςουμε καλφτερεσ 

ςυνκικεσ για αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ. Λεπτομερισ περιγραφι του CSCL 

μακρο-ςεναρίου ςυμπεριλαμβάνεται ςτο περιεχόμενο του επόμενου κεφαλαίου.  

 

 

2.4 Σφνοψθ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά επιχειρικθκε να δοκεί μια ςυνοπτικι βιβλιογραφικι 

επιςκόπθςθ ςχετικά με τα online και 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ. Θ επιςκόπθςθ ζγινε υπό 

το πρίςμα τθσ αξιοποίθςθσ των περιβαλλόντων αυτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

μζςα από τα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα (ιςτορία, κοινωνιολογία, γλϊςςα, κ.λπ.). 

Συγκεκριμζνα, περιγράφθκαν οι ςτόχοι (γνωςτικοί, μεταγνωςτικοί, κοινωνικογνωςτικοί) 

και τα αποτελζςματα ερευνϊν που διεξιχκθκαν ςε διάφορεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι τα online και 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ ζχουν τθ 

δυναμικι να ςυνειςφζρουν ποικιλοτρόπωσ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και ειδικότερα 

τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςω του υπολογιςτι (CSCL).  

 

Στθ ςυνζχεια, δίνεται μια ςυνοπτικι βιβλιογραφικι μελζτθ ςχετικά με τα ςυνεργατικά 

ςενάρια μάκθςθσ μζςω του υπολογιςτι με ςκοπό να ςυνδεκοφν με τθν αξιοποίθςι τουσ 

από τα online και 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ. Θ ςυνεργατικι μάκθςθ μζςω του 

υπολογιςτι αποτελεί ςθμαντικό πεδίο ζρευνασ αφοφ κεωρείται ςθμαντικι ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Μεγάλθ πρόκλθςθ εξάλλου τθσ CSCL είναι να ιδρυκοφν 

περιβάλλοντα τα οποία υποςτθρίηουν τθν αποτελεςματικι μάκθςθ. Τα CSCL ςενάρια 

φαίνεται να μποροφν να βοθκιςουν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Τι είναι όμωσ ςενάρια; 

Ροια τα είδθ τουσ; Ροιεσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ μποροφν να υποςτθρίξουν ζνα CSCL 

ςενάριο; Ρϊσ κα μποροφςε ζνα CSCL ςενάριο να ενιςχφςει τθ μάκθςθ ςε ζνα online και 

3D περιβάλλον μάκθςθσ; Στα ερωτιματα αυτά επιχειρικθκε να δοκοφν απαντιςεισ μζςα 

από τθν ενότθτα αυτι. 

 

Επίςθσ, προκειμζνου να υποςτθριχκεί θ ςυνεργατικι μάκθςθ μζςω των online και 3D 

περιβαλλόντων χρειαηόμαςτε μια κεωρία. Θ κεωρία τθσ γνωςτικισ μακθτείασ (cognitive 

apprenticeship theory) μπορεί να υποςτθρίξει τθ ςυνεργατικι μάκθςθ μζςω του 

υπολογιςτι όταν βαςίηεται ςτισ αρχζσ ενόσ διδακτικοφ ςυνεργατικοφ ςεναρίου (CSCL 

script). Επίςθσ, μπορεί να υποςτθρίξει τθ διδαςκαλία των κλαςμάτων ςτο δθμοτικό 
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ςχολείο αξιοποιϊντασ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων 

πλαιςίου ακολουκϊντασ τισ αρχζσ τθσ ρεαλιςτικισ μακθματικισ εκπαίδευςθσ. Ζνα online 

και 3D περιβάλλον μάκθςθσ που ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ 

χαρακτθρίηεται από: αυκεντικό πλαίςιο, αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ, προτυποποίθςθ των 

διαδικαςιϊν τθσ ςκζψθσ, δυνατότθτα για πολλαπλοφσ ρόλουσ και προοπτικζσ, ςυνκικεσ 

για ςυνεργαςία, δυνατότθτεσ κακοδιγθςθσ και ςταδιακισ ςτιριξθσ κατά τθν εκτζλεςθ 

δραςτθριοτιτων, δυνατότθτεσ αναςτοχαςμοφ, δυνατότθτεσ ζκφραςθσ και δυνατότθτεσ 

αξιολόγθςθσ ςε διάφορα επίπεδα. 

 

Από τθν άλλθ, τα online και 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ μποροφν να προςομοιϊςουν τθν 

πραγματικότθτα με ζναν τρόπο ρεαλιςτικό και να προςφζρουν ζτςι ςυνκικεσ βιωματικισ 

μάκθςθσ. Επίςθσ, όπωσ προαναφζρκθκε μποροφν να ενιςχφςουν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ 

αλλά και ευρφτερα τθ διδαςκαλία διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων. Ρροκειμζνου τα 

online και 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ να αξιοποιθκοφν ςτο μάκθμα των Μακθματικϊν 

ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, ςτο δεφτερο μζροσ του κεφαλαίου αυτοφ μελετάται θ 

ςυνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ αλλά και θ διδαςκαλία των βαςικϊν κλαςματικϊν 

εννοιϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο. Θ επίλυςθ προβλιματοσ ςτα μακθματικά ζχει 

απαςχολιςει αρκετά το χϊρο τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ όπωσ και θ διδαςκαλία των 

κλαςμάτων. Λδιαίτερθ κζςθ ςτο χϊρο τθσ ρεαλιςτικισ μακθματικισ εκπαίδευςθσ φαίνεται 

να κατζχουν τα προβλιματα πλαιςίου. Επίςθσ, αν και αρκετόσ χρόνοσ αφιερϊνεται ςτθ 

διδαςκαλία των κλαςματικϊν εννοιϊν, τα κλάςματα είναι μια δφςκολθ ζννοια και τα 

παιδιά εμφανίηουν αρκετζσ δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςι τθσ. Θ αξιοποίθςθ των εξωτερικϊν 

αναπαραςτάςεων παίηει ςθμαντικό ρόλο τόςο ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων όςο και ςτθν 

κατανόθςθ των κλαςματικϊν εννοιϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο. 

 

Τζλοσ, ςυηθτείται θ αξιοποίθςθ τθσ CSCL και των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθ 

Μακθματικι Εκπαίδευςθ. Το κεφάλαιο που ακολουκεί παρουςιάηει τον online και 3D 

CoSy_World που ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε με ςκοπό να αποτελζςει μια καλά 

δομθμζνθ εκπαιδευτικι εμπειρία ςυνεργατικισ μάκθςθσ για το μάκθμα των 

Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

COSY_WORLD: ΕΝΑ ONLINE 3D ΣΥΝΕΓΑΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

(Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ) 

 

Ο 3D CoSy_World ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε υπό το πρίςμα τθσ αναγκαιότθτασ για 

αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ μζςα από ζνα 3D περιβάλλον μάκθςθσ και των 

πλεονεκτθμάτων των περιβαλλόντων αυτϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ςχεδιαςμόσ του και θ 

ανάπτυξι του είχε ςαν ςτόχο τθ δθμιουργία κατάλλθλων παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν μζςα 

ςε ζνα 3D εικονικό περιβάλλον με ςκοπό τθν ανάπτυξθ αποτελεςματικισ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ. Θ αξιοποίθςι του ςυνδζεται επίςθσ με τθ διδαςκαλία βαςικϊν μακθματικϊν 

εννοιϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται θ φιλοςοφία και το ςκεπτικό τθσ παροφςασ 

ερευνθτικισ πρόταςθσ. Επίςθσ, περιγράφονται αναλυτικά ο προτεινόμενοσ 3D εικονικόσ 

κόςμοσ και το μακρο-ςενάριο που ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε για τισ ανάγκεσ των 

ςτόχων τθσ παροφςασ ζρευνασ.  

 

Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται οι δφο φάςεισ τθσ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ τθσ 

ερευνθτικισ πρόταςθσ. 

 

 

3.1 Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ του 3D CoSy_World: Η φιλοςοφία τθσ 

ερευνθτικισ πρόταςθσ  

 

Ζνα αρχικό ερϊτθμα κα μποροφςε να ςυνδζεται με το «γιατί δθμιουργικθκε ο 3D 

CoSy_World;». 

 



Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ ενόσ 3D Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ για τθ Διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

105 

Θ μελζτθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, θ οποία αποδόκθκε ςυνοπτικά ςτθν υποενότθτα 

2.1.5 ζδειξε ότι οι online και 3D κόςμοι μποροφν να ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτισ ανάγκεσ 

τθσ εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων και ειδικότερα ςτισ ανάγκεσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (Barab et al., 2005; Choi & Baek, 2011; Garzotto & Forfori, 2006; Merchant, 

2010; Nelson et al., 2005; Urban et al., 2007).  

 

Για το λόγο αυτό, οι ζρευνεσ υποςτθρίηουν επίςθσ τθν ζνταξι τουσ ςτα αναλυτικά 

προγράμματα ςπουδϊν, προκειμζνου να ενιςχφςουν με τρόπο καινοτόμο τθν κακθμερινι 

διδακτικι πρακτικι μζςα από τα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα (ιςτορία, κοινωνιολογία, 

γλϊςςα, αςτρονομία, βιολογία, κ.λπ.) (Barab et al., 2008b; Barab et al., 2010; Chen et al., 

2007; Di Blas et al., 2005a,b; Di Blas et al., 2006; Dieterle & Clark, 2007; Garzotto & Forfori, 

2006; Petrakou, 2010). Ζνα τζτοιου είδουσ εγχείρθμα δείχνει να προάγει γνωςτικζσ 

(επιςτθμονικι γνϊςθ, γνωςτικζσ και μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ, κ.ά.) κακϊσ επίςθσ και 

ςυναιςκθματικζσ όψεισ τθσ μάκθςθσ (ςτάςεισ, κίνθτρα, ενδιαφζρον, κ.λπ.) (Barab et al., 

2007b; Brom et al., 2011; Chen et al., 2007; Di Blas et al., 2006b; Dieterle & Clark 2007; 

Garzotto & Forfori, 2006; Urban et al., 2007). Ωςτόςο, οι ζρευνεσ τονίηουν τθν ανάγκθ για 

καλά δομθμζνεσ δραςτθριότθτεσ μζςα από τα περιβάλλοντα αυτά προκειμζνου να 

υπάρξει αποτελεςματικι μάκθςθ (Di Blas et al., 2005a,b; Di Blas et al., 2006b; Lucey-Roper, 

2006).  

 

Επίςθσ, οι ζρευνεσ τονίηουν τθν ανάγκθ για περιςςότερθ μελζτθ, ϊςτε θ αξιοποίθςθ των 

περιβαλλόντων αυτϊν να εξαςφαλίςει αποτελεςματικι μάκθςθ τόςο ςε ατομικό όςο και 

ςε ςυνεργατικό επίπεδο (Chen et al., 2007; Di Blas et al., 2006b; Konstantinidis et al., 

2010). Συγκεκριμζνα, προτείνεται θ διερεφνθςθ παραγόντων (αλλθλεπιδραςτικότθτα, 

αναπαραςτατικι πιςτότθτα, ενςωματωμζνεσ δράςεισ, κ.λπ.) οι οποίοι μπορεί να 

επθρεάηουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα ςτα περιβάλλοντα 

αυτά (Dalgarno & Lee, 2010). Στθν υποενότθτα 2.2.1.6 δίνεται ςυνοπτικά ο ςχετικόσ 

προβλθματιςμόσ και οι διαπιςτϊςεισ για τθ ςυνεργατικι μάκθςθ μζςα από τα 3D εικονικά 

περιβάλλοντα. 

 

Από τθν άλλθ, όπωσ αναφζρεται και ςτθν υποενότθτα 2.3.4.2 τα 3D εικονικά 

περιβάλλοντα ζχουν τθ δυνατότθτα να προςφζρουν ςτθ Μακθματικι Εκπαίδευςθ 

υποςτθρίηοντασ τθ διδαςκαλία βαςικϊν μακθματικϊν εννοιϊν μζςα από ςυνκικεσ 
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ςυνεργατικισ μάκθςθσ (Bouta, Retalis, & Paraskeva, 2012; Μποφτα, Ραραςκευά & 

ετάλθσ, 2010 ). 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ζρευνεσ αυτζσ δομικθκε ο CoSy_World με βαςικι επιδίωξθ τθν 

αξιοποίθςι του ςτθν κακθμερινι διδακτικι πρακτικι του μακιματοσ των Μακθματικϊν 

ςτο Δθμοτικό Σχολείο. Συγκεκριμζνα, ςκοπόσ ιταν θ δθμιουργία ενόσ 3D εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ κατάλλθλου για τθν ανάπτυξθ παραγόντων που αφοροφν ςτθν υποςτιριξθ 

τθσ αποτελεςματικισ ςυνεργατικισ μάκθςθσ για τθν κατανόθςθ κυρίωσ βαςικϊν 

κλαςματικϊν εννοιϊν.  

 

Οι ερευνθτζσ πιςτεφουν ότι θ αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ εξαρτάται από το 

βακμό και τθν ποικιλομορφία των αλλθλεπιδράςεων που αναπτφςςονται μεταξφ των 

μελϊν μιασ ομάδασ κακϊσ αυτά εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ (Dillenbourg & 

Hong, 2008; Dillenbourg, Jarvela, & Fisher 2009; Stahl, 2006). Με αυτόν τον τρόπο, 

δομείται θ γνϊςθ από κοινοφ και αναπτφςςονται επικοινωνιακοφ και ςυνεργατικοφ τφπου 

δεξιότθτεσ και ςτάςεισ (Σχιμα 3.13). 

 

 

Σχιμα 3.13: Αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ ςφμφωνα με τουσ Dillenbourg et al. 

(2009) και πρόταςθ εφαρμογισ τθσ ςτον 3D CoSy_World. 
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Αυτοφ του είδουσ οι αλλθλεπιδράςεισ είναι το κλειδί για μια αποτελεςματικι ςυνεργατικι 

μάκθςθ (Dillenburg & Fischer, 2007; Jermann et al., 2001). Στθ βιβλιογραφία δίνεται 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ θ οποία 

ςυνικωσ μελετάται μζςα από τισ εξισ διαςτάςεισ (Coates, 2007; Fredricks et al., 2004): α) 

τθν εμπλοκι που ςυνδζεται με τθ ςυμπεριφορά (behavioral engagement) β) τθ 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι (affective engagement) και τθ γνωςτικι εμπλοκι (cognitive 

engagement). Οι διαςτάςεισ αυτζσ μποροφν να μελετθκοφν ςαν παράγοντεσ που 

κακορίηουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα από ζνα 

περιβάλλον υπολογιςτι (CSCL) (Bouta et al., 2012). 

 

Θ εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν που υποςτθρίηουν τθν αλλθλεπίδραςθ των 

μακθτϊν κακϊσ αυτοί ςυνεργάηονται απαιτεί εκτόσ από τθ δθμιουργία ενόσ κατάλλθλα 

ςχεδιαςμζνου 3D εικονικοφ περιβάλλοντοσ και τθ λιψθ προςεκτικά μελετθμζνων 

αποφάςεων για κατάλλθλο διδακτικό ςχεδιαςμό (παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ, μεκόδουσ 

και δραςτθριότθτεσ) (Bouta et al., 2012; Dalgarno & Lee, 2010; Lee, 2009; Mpouta, Retalis, 

Paraskeva, 2007). Θ δόμθςθ και θ ρφκμιςθ των αλλθλεπιδράςεων ανάμεςα ςτα άτομα που 

ςυνεργάηονται, κακϊσ αυτά ανικουν ςτθν ίδια ομάδα, μπορεί να υποςτθρίξει τθ 

ςυνεργατικι μάκθςθ μζςα ςε ζνα 3D εικονικό περιβάλλον.  

 

Εξάλλου, θ ανάγκθ για αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ και για καλά δομθμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ μζςα ςε ζνα 3D εικονικό περιβάλλον μπορεί να επιτευχκεί μζςα από ζνα 

προςεκτικά ςχεδιαςμζνο ςυνεργατικό μακρο-ςενάριο (macro-script). Σφμφωνα με τον 

Dillenbourg (2002), ζνα μακρο-ςενάριο είναι ζνα βαςιςμζνο ςτον υπολογιςτι 

παιδαγωγικό μοντζλο, που προτείνεται για ςυνεργατικι μάκθςθ και που κακορίηει τον 

τρόπο που οι ομάδεσ μποροφν να ςυνεργαςτοφν μζςα από ςυγκεκριμζνα ςτάδια, 

ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ και δραςτθριότθτεσ. Αν ζνα ςενάριο ςχεδιαςτεί και αξιοποιθκεί 

κατάλλθλα, μπορεί να παρζχει τθ δυναμικι ανάπτυξθσ ενόσ ευρφ φάςματοσ 

αλλθλεπιδράςεων (Hernández-Leo et al., 2006; Bouta et al., 2012). 

 

Στθν παροφςα μελζτθ, εκτόσ από τον 3D CoSy_World, ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε ζνα 

CSCL μακρο-ςενάριο προκειμζνου να διερευνθκεί θ εμπλοκι των μακθτϊν (students’ 

engagement) ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ μζςα ςτον κόςμο αυτό για τθ διδαςκαλία των 

Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Συγκεκριμζνα, εςτιαςτικαμε κυρίωσ ςτθν 
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περιοχι των μακθματικϊν εννοιϊν που ςυνδζονται με τα βαςικά κλάςματα, αφοφ οι 

μακθτζσ παραδοςιακά εμφανίηουν πολλζσ δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςι τουσ (Brousseau et 

al. 2004; Streefland 1993). O 3D CoSy_World αλλά και το προτεινόμενο μακρο-ςενάριο 

ςχεδιάςτθκαν και αναπτφχκθκαν αξιοποιϊντασ τισ διδακτικζσ αρχζσ τθσ Γνωςτικισ 

Μακθτείασ (Cognitive Appreniceship) (Collins et al., 1989; 1991; Ghefaili, 2003). Επίςθσ, για 

το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ του μακρο-ςεναρίου αξιοποιικθκαν οι παιδαγωγικζσ 

ςτρατθγικζσ των Jigsaw (Aronson & Bridgeman, 1979; Aronson & Thibodeau, 1992; 

Hernández-Leo et al., 2006) και τθσ Ρροςομοίωςθσ (Simulation) (Hernández-Leo et al., 

2006; Linser et al., 2007). Επίςθσ, ενςωματϊκθκαν ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ που 

υποςτθρίηουν τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ.  

 

 

3.2 Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν για 

ςυνεργατικι μάκθςθ ςτον 3D CoSy_World 

 

Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του 3D CoSy_World εξελίχκθκαν μζςα από διάφορεσ 

φάςεισ.  

 

Αρχικά λιφκθκαν υπόψθ τα ςυμπεράςματα τθσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ ςχετικά με 

τθν αξιοποίθςθ των 3D περιβαλλόντων ςτισ διάφορεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. Με αυτόν 

τον τρόπο, εντοπίςτθκαν τα κφρια ερευνθτικά προβλιματα αλλά και ηθτιματα ςχεδιαςμοφ 

και αξιολόγθςθσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που απαςχολοφν τθν ερευνθτικι 

κοινότθτα ςτο πεδίο αυτό.  

 

Αφοφ το ενδιαφζρον για περεταίρω ζρευνα εςτιάςτθκε ςε ςυγκεκριμζνεσ διαπιςτϊςεισ 

και προβλθματιςμοφσ, οι οποίοι ςυνοπτικά αναφζρονται ςτισ υποενότθτεσ 2.1.5, 2.2.2.5, 

2.3.4.2 του προθγοφμενου κεφαλαίου, αποφαςίςτθκε ο ςχεδιαςμόσ και θ δθμιουργία του 

3D CoSy_World.  

 

Για τθ ςχεδίαςθ και καταςκευι του 3D CoSy_World αξιοποιικθκε θ πλατφόρμα του Active 

Worlds (http://www.activeworlds.com/). Αρχικά, ζγινε ανάλυςθ των αναγκϊν. Στθ 

ςυνζχεια, ςχεδιάςτθκε ο 3D εικονικόσ κόςμοσ αλλά και ζνα CSCL μακρο-ςενάριο. Θ 

ανάπτυξθ του 3D CoSy_World και του CSCL μακρο-ςεναρίου αποτελεί τθν πρόταςθ τθσ 

παροφςασ ζρευνασ προκειμζνου να επιτευχκοφν ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι τθσ (Σχιμα 3.14). 
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Σχιμα 3.14: Φάςεισ ςχεδιαςμοφ του 3D CoSy_World. 

 

Θ ανάλυςθ των αναγκϊν ςχετίςτθκε με ηθτιματα όπωσ: ποφ απευκυνόταν θ πρόταςθ, 

ποιο κα ιταν το περιεχόμενο τθσ επιδιωκόμενθσ μάκθςθσ, το παιδαγωγικό πλαίςιο, ο 

ςκοπόσ και οι ειδικότεροι ςτόχοι (Σχιμα 3.15).  

 

 

Σχιμα 3.15: Ανάλυςθ των αναγκϊν για το ςχεδιαςμό του CoSy_World. 
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Θ ςχεδίαςθ και θ ανάπτυξθ περιζλαβε τθ δθμιουργία: α) του 3D CoSy_World και β) ενόσ 

εκπαιδευτικοφ μακρο-ςεναρίου, τα οποία βρίςκονται ςε μια ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ. Στθ 

φάςθ αυτι λιφκθκε υπόψθ θ κοινωνικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ αλλά και θ δθμιουργία 

κατάλλθλων ςυνκθκϊν για αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ. Για αυτόν το λόγο, 

αξιοποιικθκαν οι παιδαγωγικζσ αρχζσ τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ (Cognitive 

Apprenticeship) (Σχιμα 3.16) αλλά και οι ςτρατθγικζσ μάκθςθσ Jigsaw και Ρροςομοίωςθ. 

 

 

Σχιμα 3.16: Μοντζλο Γνωςτικισ Μακθτείασ (κφρια μζρθ και ςυςτατικά) (Collins et al., 

1991). 

 

Στθ ςυνζχεια, ζγινε εφαρμογι δφο διδακτικϊν παρεμβάςεων ςε μακθτζσ τθσ Εϋ και Στϋ 

Τάξθσ αντίςτοιχα Δθμοτικοφ Σχολείου. Οι Διδακτικζσ Ραρεμβάςεισ ζγιναν ςτο πλαίςιο του 

μακιματοσ των Μακθματικϊν και ςυγκεκριμζνα αφοροφςαν κυρίωσ ςτισ ενότθτεσ που 

ςυνδζονταν με τθ διδαςκαλία των κλαςματικϊν αρικμϊν.  

 

Ακολοφκθςε θ αξιολόγθςθ των διδακτικϊν παρεμβάςεων και θ εξαγωγι ςυνολικϊν 

ςυμπεραςμάτων. Ρροςδιορίςτθκαν κριτιρια και αποτιμικθκαν δείκτεσ που αφοροφςαν 

ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και ςυνδζονταν με τθν εμπλοκι των 

μακθτϊν ςτθ διαδικαςία αυτι. 
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3.3 Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ: Αρχιτεκτονικι του 3D CoSy_World 

 

O CoSy_World, όπωσ προαναφζρκθκε, δθμιουργικθκε ςτθν πλατφόρμα του Active Worlds 

(http://www.activeworlds.com/). Αποτελείται από δφο βαςικζσ περιοχζσ: ζνα ταξιδιωτικό 

γραφείο και τθν πόλθ του Αρχαίου Καΐρου (Σχιμα 3.17). Θ ιδζα του χτιςίματοσ τθσ πόλθσ 

του Αρχαίου Καΐρου ςυνδζεται με το ότι οι πρϊτοι κλαςματικοί αρικμοί δθμιουργικθκαν 

από τθν ανάγκθ των κατοίκων τθσ περιοχισ να μοιράηουν τισ γεωργικζσ τουσ εκτάςεισ 

κάκε φορά μετά τισ πλθμμφρεσ του ποταμοφ Νείλου. 

 

 

Σχιμα 3.17: Εικονικι αναπαράςταςθ του CoSy_World. 
 

 

3.3.1 Διαδρομι και Στακμοί ςτον CoSy_World 

Οι μακθτζσ (εκπροςωποφμενοι από avatars) ςυναντιοφνται μζςα ςτον κόςμο αυτό και 

περνοφν από διάφορουσ Στακμοφσ (Σχιμα 3.18). Σχθματίηουν ομάδεσ, ςυνεργάηονται και 

αλλθλεπιδροφν προκειμζνου να επιλφςουν προβλιματα και να εκτελζςουν 

δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται κυρίωσ με τθν κατανόθςθ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν.  
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Σχιμα 3.18: Θ διαδρομι και οι Στακμοί ςτον CoSy_World. 

 

Στο Στακμό 1 οι μακθτζσ και ο εκπαιδευτικόσ ςυναντιοφνται για πρϊτθ φορά ςτον 3D 

εικονικό κόςμο (Σχιμα 3.19). 

 

 

Σχιμα 3.19: Στακμόσ 1 ςτον 3D CoSy_World. 
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Στο Στακμό 2 ςυναντοφν ζνα ταξιδιωτικό γραφείο όπου τουσ προτείνονται διάφορα 

πακζτα ταξιδιϊν και καλοφνται να αποφαςίςουν για το πιο οικονομικό ταξίδι (Σχιμα 3.20). 

 

Σχιμα 3.20: Στακμόσ 2 ςτον 3D CoSy_World. 

 

Στο Στακμό 3 ςυγκεντρϊνονται για να επιβιβαςτοφν ςτα οχιματα και να μεταβοφν ςτθ 

χϊρα που επζλεξαν (Σχιμα 3.21). 

1

2
3

Είςοδοσ ςτον 
CoSy_World

Στο 
ταξιδιωτικό 

Γραφείο

Επιβίβαςθ 
ςτα 

οχιματα

Διαδρομι ςτον CoSy_World - Στακμοί

 

Σχιμα 3.21: Στακμόσ 3 ςτον 3D CoSy_World. 
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Στθ ςυνζχεια, κατευκφνονται προσ τθν είςοδο τθσ πόλθσ του Καΐρου (Στακμόσ 4) ςτθν 

οποία κα περιθγθκοφν (Σχιμα 3.22). 

 

Σχιμα 3.22: Στακμόσ 4 ςτον 3D CoSy_World. 

 

Ακολουκεί ο Στακμόσ 5, όπου υπάρχει το παραδοςιακό καφενείο του Κυρ Μιχάλθ και 

δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ οι μακθτζσ πρζπει με ςυνεργαςία να επιλφςουν (Σχιμα 3.23). 

 

Σχιμα 3.23: Στακμόσ 5 ςτον 3D CoSy_World. 
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Ακολουκεί ο Στακμόσ 6, με τθ Βιβλιοκικθ και επίςθσ με μια ςειρά δραςτθριοτιτων που 

πρζπει να επιλφςουν ςυνεργαηόμενοι (Σχιμα 3.24). 

 

Σχιμα 3.24: Στακμόσ 6 ςτον 3D CoSy_World.  

 

Στθ ςυνζχεια του ταξιδιοφ τουσ (Στακμόσ 7), οι μακθτζσ βρίςκονται ςτθν άκρθ του Νείλου 

ποταμοφ (Σχιμα 3.25). 

 

Σχιμα 3.25: Στακμόσ 7 ςτον 3D CoSy_World. 



Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ ενόσ 3D Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ για τθ Διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

116 

Θ περιιγθςθ ςτο Κάιρο ολοκλθρϊνεται με τθν επίςκεψθ των μακθτϊν ςτισ πυραμίδεσ 

(Στακμόσ 8)(Σχιμα 3.26). 

 

Σχιμα 3.26: Στακμόσ 8 ςτον 3D CoSy_World. 

 

Κα πρζπει επίςθσ να αναφερκεί ότι κακϊσ οι μακθτζσ ταξιδεφουν και περιθγοφνται ςτον 

3D εικονικό κόςμο, ςυναντοφν πινακίδεσ πάνω ςτισ οποίεσ αναγράφονται διάφορεσ 

πλθροφορίεσ για τθ ηωι των κατοίκων του Αρχαίου Καΐρου. Για παράδειγμα, κοντά ςτο 

Νείλο υπάρχει πινακίδα που τουσ ενθμερϊνει για τισ πλθμμφρεσ του ποταμοφ και τισ 

ςυνζπειεσ για τουσ κατοίκουσ τθσ εποχισ εκείνθσ (Σχιμα 3.27).  

 

Σχιμα 3.27: Ρλθροφορίεσ για τισ πλθμμφρεσ του ποταμοφ Νείλου ςτον CoSy_World. 
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3.3.2 Στακμοί και Δραςτθριότθτεσ ςτον CoSy_World 

 

Κακϊσ οι ομάδεσ των μακθτϊν περνοφν από τουσ διάφορουσ ςτακμοφσ καλοφνται να 

επιλφςουν διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να ολοκλθρϊςουν το ταξίδι τουσ. Θ 

ολοκλιρωςθ του ταξιδιοφ τουσ ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ πρζπει να εκτελζςουν ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςενάριο ςτο οποίο κα είναι οι ίδιοι πρωταγωνιςτζσ και το οποίο 

περιγράφεται ςτθν ενότθτα 3.5. 

 

Συνοπτικά, οι δραςτθριότθτεσ περιγράφονται παρακάτω, αλλά και ςτθν ενότθτα 3.5 όπου 

δίνονται ενςωματωμζνεσ ςτθν περιγραφι του ςεναρίου. Θ γενικότερθ φιλοςοφία τουσ 

ςυνάδει με τισ αρχζσ τθσ ρεαλιςτικισ κεωρίασ, για τθν οποία ζχουμε αναφερκεί ςτθν 

υποενότθτα 2.3.2.1. Κυμίηουμε ότι ςφμφωνα με τθ κεωρία αυτι, ζνα πρόβλθμα 

«εμπλαιςιωμζνο» ςε μια ιςτορία μπορεί να γίνει ζνα ςπουδαίο διδακτικό εργαλείο που να 

ςυμβάλλει κυρίωσ ςτθ δόμθςθ τθσ γνϊςθσ μζςα από ςυνκικεσ διαπραγμάτευςθσ - από 

και προσ το πρόβλθμα (Bransford et al., 1990; Hung et al., 2004; Jonassen, 2003). Στο 

πλαίςιο τθσ ρεαλιςτικισ μακθματικισ εκπαίδευςθσ, «τα μακθματικά είναι μια ανκρϊπινθ 

δραςτθριότθτα» και ςαν τζτοια «μακαίνω μακθματικά» ςθμαίνει «κάνω μακθματικά και 

επιλφω προβλιματα κακθμερινισ πραγματικότθτασ» (contextual problems) ( Freudenthal, 

1973). 

 

Θ εμπλαιςίωςθ ςτθν κακθμερινι πραγματικότθτα ςτθν παροφςα περίπτωςθ ενιςχφεται κι 

από διάφορα ενςωματωμζνα κείμενα ςτον CoSy_World που ςυνάδουν με τθ ροι του 

προτεινόμενου ςεναρίου. 

 

Θ Δραςτθριότθτα 1 (ςτο Στακμό 1) ςυνδζεται με τθν επιλογι αρχθγοφ τθσ κάκε ομάδασ 

των avatars που βρίςκονται ςτον 3D CoSy_World (Σχιμα 3.28). Στον ίδιο ςτακμό εκτελείται 

ςτο τελευταίο ςτάδιο τθσ βιωματικισ αυτισ εμπειρίασ και θ Δραςτθριότθτα 11, όπου οι 

μακθτζσ ςυηθτοφν και αναςτοχάηονται πάνω ςτο διαφορετκό αυτό ταξίδι τουσ και ςτισ 

δραςτθριότθτεσ που ζχουν εκτελζςει. 
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Σχιμα 3.28: Εικόνα από το ςθμείο εκτζλεςθσ τθσ Δραςτθριότθτασ 1 ςτον CoSy_World. 

 

Πταν οι μακθτζσ βρίςκονται ςτο ταξιδιωτικό γραφείο ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του 

ςεναρίου καλοφνται να εκτελζςουν τισ Δραςτθριότθτεσ 2, 3, 4 προκειμζνου να 

αποφαςίςουν για το οικονομικότερο ταξίδι (Σχιμα 3.29). Στθν πραγματικότθτα πρόκειται 

για μια ςειρά προβλθμάτων τεςςάρων πράξεων που θ φιλοςοφία τουσ ςυνάδει με τισ 

αρχζσ τθσ ρεαλιςτικισ κεωρίασ και των προβλθμάτων πλαιςίου, όπωσ προαναφζρκθκε 

(υποενότθτα 2.3.2.1). Για τθν επίλυςι τουσ προτείνεται οι μακθτζσ να ακολουκιςουν τα 

βιματα (Ernest, 2000; Mayer, 2003; Polya, 1957; Schoenfeld, 1994) (βλζπε υποενότθτα 

2.3.2 και Ραράρτθμα 1): 

Βιμα 1ο: πρζπει να καταλάβουμε το πρόβλθμα 

Βιμα 2ο: προςπακοφμε να ςκεφτοφμε πϊσ κα το λφςουμε 

Βιμα 3ο: το λφνουμε με τον τρόπο που ςκεφτικαμε 

Βιμα 4ο: είναι καλό να ξαναδοφμε και να επανεξετάςουμε τθ λφςθ  

 

Επίςθσ, δίνονται ςτισ ομάδεσ των μακθτϊν αντίςτοιχα φφλλα εργαςίασ (Ραράρτθμα 2) για 

να βοθκθκοφν ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων. 
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Activity 4

Στακμοί και δραςτθριότθτεσ 

 

Σχιμα 3.29: Εικόνα από το ςθμείο εκτζλεςθσ τθσ Δραςτθριότθτασ 2 ςτον CoSy_World. 

 

Πταν τα παιδιά ειςζρχονται ςτο ταξιδιωτικό γραφείο υπάρχει ςχετικό καλωςόριςμα 

(Σχιμα 3.30). 

 

 

Σχιμα 3.30: Εικόνα από το Στακμό Ταξιδιωτικό Γραφείο. 
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Στο ςτακμό Καφενείο βρίςκονται οι Δραςτθριότθτεσ 5,6,7 ςτισ οποίεσ απεικονίηονται 

βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ μζςα από μια ςειρά ποικίλων αναπαραςτάςεων.  

 

Ταυτόχρονα, οι μακθτζσ διαβάηουν και το θμερολόγιο του κυρ Μιχάλθ, του ιδιοκτιτθ του 

Καφενείου (Σχιμα 3.31). 

 

 

Σχιμα 3.31: Σκζψεισ από το θμερολόγιο του κυρ Μιχάλθ ςτο Στακμό Καφενείο. 

 

Για τθ δθμιουργία των ςυγκεκριμζνων Δραςτθριοτιτων λάβαμε υπόψθ τθ ςθμαςία των 

αναπαραςτάςεων για τθν επίλυςθ μακθματικϊν προβλθμάτων (βλζπε υποενότθτα 

2.3.2.2) αλλά και τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία που ζχουν οι αναπαραςτάςεισ ςτθν κατανόθςθ 

βαςικϊν μακθματικϊν εννοιϊν όπωσ τα κλάςματα (βλζπε υποενότθτα 2.3.3.2).  

 

Συγκεκριμζνα, ςτθν ομάδα Δραςτθριοτιτων 5,6,7 (Σχιμα 3.32) γίνεται αναγνϊριςθ τθσ 

ζννοιασ του κλάςματοσ ωσ μζρουσ όλου επιφάνειασ μζςα από διαφορετικά ςυςτιματα 

αναπαραςτάςεων (κφκλουσ, παραλλθλόγραμμα, ευκφγραμμα τμιματα) (ςτάδιο 1ο, 

Janvier, 1987).  
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Στακμοί και δραςτθριότθτεσ 

1
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Σχιμα 3.32: Εικόνα από τισ δραςτθριότθτεσ 5,6,7 ςτον CoSy_World. 

Ρεριςςότερα ενδεικτικά παραδείγματα των ομάδων των Δραςτθριοτιτων 5,6,7 βρίςκονται 

ςτο Ραράρτθμα 3. 

Επίςθσ, μζςα από τθν ομάδα Δραςτθριοτιτων 9 (Σχιμα 3.33) γίνεται αναγνϊριςθ τθσ 

ζννοιασ του κλάςματοσ ωσ μζρουσ όλου ςυνόλου αντικειμζνων (ςτακμόσ Νείλοσ), μζςα 

από ςυςτιματα αναπαραςτάςεων (ςφνολα από βότςαλα) (ςτάδιο 1ο, Janvier, 1987).  
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7

Activity 9

Στακμοί και δραςτθριότθτεσ 

 

Σχιμα 3.33: Εικόνα από τισ δραςτθριότθτεσ 9 ςτον CoSy_World. 
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Ενδεικτικό παράδειγμα από τθν ομάδα Δραςτθριοτιτων 9 δίνεται και ςτο Ραράρτθμα 3. 

 

Ομοίωσ, ςτο Στακμό Βιβλιοκικθ (Σχιμα 3.34) υπάρχει διαςτρωμάτωςθ ομάδασ 

Δραςτθριοτιτων 8 που ςυνδζονται και πάλι με το ςθμαντικό ρόλο των αναπαραςτάςεων 

ςτθν επίλυςθ μακθματικϊν προβλθμάτων (βλζπε υποενότθτα 2.3.2.3), αλλά αντανακλοφν 

και τθν ιδιαίτερθ ςθμαντικότθτα που ζχουν οι αναπαραςτάςεισ αυτζσ ςτθν κατανόθςθ 

βαςικϊν μακθματικϊν εννοιϊν όπωσ τα κλάςματα (βλζπε υποενότθτα 2.3.3.2).  

 

Στθν ομάδα Δραςτθριοτιτων 8 γίνεται ευζλικτοσ χειριςμόσ τθσ ζννοιασ του κλάςματοσ ωσ 

μζρουσ όλου, αλλά και τθσ ζννοιασ τθσ ιςοδυναμίασ ανάμεςα ςε ποιοτικά διαφορετικζσ 

αναπαραςτάςεισ τθσ (δραςτθριότθτεσ αντιςτοίχιςθσ) (ςτάδιο 2ο, Janvier, 1987). 
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Σχιμα 3.34: Εικόνα από τισ Δραςτθριότθτεσ 8 ςτον CoSy_World. 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα από τθν ομάδα Δραςτθριοτιτων 8 δίνεται και ςτο Ραράρτθμα 3. 

 

Θ τελευταία Δραςτθριότθτα βρίςκεται κοντά ςτισ πυραμίδεσ (Σχιμα 3.35). Θ κάκε ομάδα 

παιδιϊν βρίςκει ζναν πάπυρο μζςα από τον οποίο καλοφνται να μεταφράςουν 

κλαςματικζσ ζννοιεσ μζςα από διάφορα ςυςτιματα αναπαραςτάςεων.  
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7

Χαρά Μποφτα, Υποψιφια Διδάκτορασ 

 

Σχιμα 3.35: Εικόνα από το ςθμείο εκτζλεςθσ τθσ δραςτθριότθτασ 10 ςτον CoSy_World. 

 

Θ ομάδα Δραςτθριοτιτων 10 ζχει ςαν ςκοπό τθν απόκτθςθ ικανότθτασ μετάφραςθσ τθσ 

ζννοιασ του κλάςματοσ ωσ μζρουσ όλου αλλά και τθσ ζννοιασ τθσ ιςοδυναμίασ, από ζνα 

ςφςτθμα αναπαράςταςθσ ςτο άλλο (φφλλο εργαςίασ 4, Ραράρτθμα 2: όπου τα παιδιά 

καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν άλλοτε ςυμβολικι, άλλοτε διαγραμματικι και άλλοτε 

λεκτικι αναπαράςταςθ μιασ κλαςματικισ ζννοιασ) (ςτάδιο 3ο , Janvier, 1987). 

 

Ο ρόλοσ των Στακμϊν και των Δραςτθριοτιτων ςτθν παροφςα ερευνθτικι πρόταςθ 

αναδεικνφεται και μζςα από τθν περιγραφι του προτεινόμενου διδακτικοφ ςεναρίου που 

περιγράφεται ςτθν ενότθτα 3.5 αλλά και ςτθν υποενότθτα 3.4.4. 

 

 

3.4 Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ: Οι αρχζσ και τα μοντζλα διδαςκαλίασ 

τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ ςτον online 3D CoSy_World 

 

Επίςθσ, όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει ο 3D CoSy_World και το προτεινόμενο μακρο-ςενάριο 

ςχεδιάςτθκαν και αναπτφχκθκαν αξιοποιϊντασ τισ διδακτικζσ αρχζσ τθσ Γνωςτικισ 

Μακθτείασ. Οι λόγοι που επιλζξαμε τθ ςυγκεκριμζνθ κεωρία περιγράφονται και 

αναλφονται παρακάτω. 
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Θ Κεωρία τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ θ οποία παρουςιάςτθκε ςτθν υποενότθτα 2.2.1.5 

μπορεί να αποτελζςει κεωρθτικό πλαίςιο για μια καλά δομθμζνθ διδακτικι εμπειρία μζςα 

από ζνα περιβάλλον μάκθςθσ υποςτθριηόμενο από υπολογιςτι (Cawthon Walden & 

Jones, 2010; Ghefaili, 2003; Oriol, Tumulty & Snyder, 2010).  

 

Θ Κεωρία τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ ςτθρίηεται κυρίωσ ςτθν άποψθ που κζλει το άτομο να 

μακαίνει καλφτερα με φυςικό τρόπο. Για το λόγο αυτό, προκειμζνου να αποκτθκεί μια 

ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα πρζπει το άτομο να εργάηεται παράλλθλα με τον ειδικό (expert) 

αλλά και μζςα ςτο περιβάλλον εργαςίασ του (παραδοςιακι μακθτεία). Ωςτόςο, θ 

μακθτεία, προκειμζνου να υποςτθρίξει τθ μάκθςθ ςτο πλαίςιο μιασ ςχολικισ εμπειρίασ, 

αποκτά τα χαρακτθριςτικά τθσ γνωςτικισ μακθτείασ. 

 

Το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ Κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ, όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει 

(υποενότθτα 2.2.1.5), ζχει τζςςερα βαςικά ςυςτατικά ςτοιχεία, το κακζνα από τα οποία 

ςυνειςφζρει ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ κεωρίασ αυτισ (Σχιμα 3.36): το περιεχόμενο 

τθσ γνϊςθσ και των ςτρατθγικϊν μάκθςθσ (content), τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ (methods), 

τθν αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων (sequence των activities) και τθν κοινωνιολογία τθσ 

μάκθςθσ (sociology). 

 

Τα ςυςτατικά ςτοιχεία (Σχιμα 3.36) αντανακλοφν μια ςειρά από ςθμαντικά ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τθσ Κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ (Collins et al., 1989; 

1991; Ghefaili, 2003). Ρρϊτα απ’ όλα, θ κεωρία αυτι δίνει ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι 

διάςταςθ τθσ μάκθςθσ. Για το λόγο αυτό, εςτιάηει ςτθ δθμιουργία κοινοτιτων μάκθςθσ με 

κοινοφσ ςτόχουσ, υιοκζτθςθ ρόλων και ανάλογο καταμεριςμό εργαςιϊν (communities of 

practices). Θ κοινότθτα υποςτθρίηει, κινθτοποιεί και κακοδθγεί τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, κακϊσ αυτοί ςταδιακά και με αυξανόμενο βακμό εμπλοκισ 

ςυμμετζχουν ςε μια ςειρά κοινωνικοπολιτιςμικϊν δραςτθριοτιτων. Σαν αποτζλεςμα, 

παρζχονται δυνατότθτεσ για ςυνεργατικι μάκθςθ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ κοινότθτασ. Με 

άλλα λόγια, διευκολφνεται θ μάκθςθ μζςα από ζνα κοινωνικό πλαίςιο που υποςτθρίηει τθ 

ςυνεργατικι δόμθςθ τθσ κατανόθςθσ τθσ γνϊςθσ.  
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Σχιμα 3.36: Μοντζλο Γνωςτικισ Μακθτείασ (κφρια μζρθ και ςυςτατικά) (Collins et al., 

1991). 

 

Δεφτερον, ενκαρρφνει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο να γίνουν ειδικοί (experts), αφοφ οι ίδιοι 

ζχουν πρόςβαςθ ςτθ ςκζψθ των ειδικϊν. Δθλαδι, οι μακθτζσ παρατθροφν τθ 

ςυμπεριφορά και τισ τεχνικζσ των ειδικϊν, κακϊσ αυτοί επιλφουν μια δραςτθριότθτα ι 

εκτελοφν ζνα ζργο προκειμζνου να κάνουν τθ ςκζψθ ορατι (Collins et al., 1991). Επίςθσ, οι 

μακθτζσ εκφράηουν τισ δικζσ τουσ γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ ςτισ οποίεσ ο ειδικόσ μπορεί να 

παρζμβει και να τισ υποςτθρίξει όταν χρειάηονται βελτίωςθ. Αυτό πετυχαίνεται μζςα από 

τθν υιοκζτθςθ των προτεινόμενων διδακτικϊν μοντζλων τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ 

(προτυποποίθςθ, κακοδιγθςθ, ςταδιακι ςτιριξθ, διατφπωςθ, αναςτοχαςμό, 

εξερεφνθςθ). 

 

Τρίτον, εςτιάηει ςτθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων. Είναι ζνα 

δυναμικό μοντζλο το οποίο όχι μόνο προάγει υψθλοφ επιπζδου δεξιότθτεσ ςκζψθσ για το 

μακθτι, αλλά τα μζλθ τθσ ομάδασ ςτθν οποία ο μακθτισ ανικει αποτελοφν πθγι γνϊςεων 

το ζνα για το άλλο κακϊσ ςυνεργάηονται και αλλθλεπιδροφν (Seo, Byk, & Collins, 2011). 
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Βαςικόσ ςτόχοσ είναι, επίςθσ, οι μακθτζσ να βοθκθκοφν ςτθ γενίκευςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι 

πρζπει να μάκουν πότε μια δεξιότθτα μπορεί να εφαρμοςτεί και πότε όχι, πότε μπορεί να 

εφαρμοςτεί ςε πλαίςιο διαφορετικϊν καταςτάςεων και πότε όχι. Για το λόγο αυτό θ 

κεωρία αυτι παρζχει ευκαιρίεσ για εφαρμογι τθσ γνϊςθσ μζςα από κατάλλθλεσ 

ςτρατθγικζσ και αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ.  

 

Τζταρτον, αξιοποιεί το πλαίςιο του πραγματικοφ κόςμου (“real world” context) ϊςτε να 

επιτευχκεί θ εμπλαιςιωμζνθ μάκθςθ (situated learning) για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων. Θ 

μεγάλθ πρόκλθςθ για τθ Γνωςτικι Μακθτεία είναι οι αφθρθμζνοι ςτόχοι των αναλυτικϊν 

προγραμμάτων ςπουδϊν να τοποκετθκοφν ςε πλαίςια που ζχουν νόθμα για τουσ 

μακθτζσ. Ζτςι, ουςιαςτικά παρζχει μια προςομοίωςθ τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ τθσ 

μάκθςθσ. Επίςθσ, προςφζρει ευελιξία ςτθ δόμθςθ τθσ γνϊςθσ και δυνατότθτεσ για 

ποικίλεσ αλλθλεπιδράςεισ ςε αντίκεςθ με τουσ ςυμβατικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ και τα 

βιβλία που χρθςιμοποιοφνται ςτισ παραδοςιακζσ ςχολικζσ τάξεισ.  

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ Κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ 

Μακθτείασ (Collins et al., 1989; 1991; Ghefaili, 2003) υποςτθρίηουμε ότι μια τζτοια κεωρία 

μπορεί να αποτελζςει ζνα ολοκλθρωμζνο κεωρθτικό πλαίςιο για μια καλά δομθμζνθ 

εκπαιδευτικι/διδακτικι εμπειρία μζςα από ζνα online 3D εικονικό περιβάλλον.  

 

Ρίνακασ 3.20: Γνωςτικι Μακθτεία και 3D περιβάλλοντα μάκθςθσ. 

Θεωρία Γνωςτικισ Μακθτείασ 
(ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά) 

3D εικονικά περιβάλλοντα 
(ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά) 

Δίνει ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ 
μάκθςθσ. 

Διευκολφνουν: 
Τθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και  
τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των μακθτϊν. 

Επιδιϊκει να κάνει τθ ςκζψθ ορατι. 
 

Ρροςφζρουν: 
Ροικιλία μορφϊν επικοινωνίασ (chat, voice chat, 
telegrams, teleports).  
Δυνατότθτεσ για αξιοποίθςθ ποικίλων μορφϊν 
αναπαραςτάςεων. 

Αναπτφςςει γνωςτικζσ και μεταγνωςτικζσ 
δεξιότθτεσ. 

Ραρζχουν:  
Ροικιλία ςυνκθκϊν για ανάπτυξθ 
υψθλοφ επιπζδου δεξιοτιτων και 
αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των μακθτϊν.  

Ραρζχει πλαίςιο πραγματικοφ κόςμου και 
ςυνκικεσ εμπλαιςιωμζνθσ μάκθςθσ.  

Ρροςφζρουν:  
Βζλτιςτθ προςομοίωςθ του πραγματικοφ 
κόςμου.  
Αναπαραςτατικι πιςτότθτα. 
Υψθλι αλλθλεπίδραςθ.  
Ευρφ φάςμα εφαρμογϊν. 
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Συγκεκριμζνα, τα 3D εικονικά περιβάλλοντα και θ Κεωρία τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ 

μποροφν να λειτουργιςουν αλλθλεπιδραςτικά και να ενιςχφςουν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ 

μζςω υπολογιςτι (Computer Supported Collaborative Learning - CSCL) (Ρίνακασ 3.20).  

 

Θ αλλθλεπίδραςθ αυτι ανάμεςα ςτα χαρακτθριςτικά τθσ κεωρίασ τθσ γνωςτικισ 

μακθτείασ και των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ μπορεί να ςυμβάλλει ανάμεςα ςε άλλα: 

α) Στθ δθμιουργία ενόσ περιςςότερο αλλθλεπιδραςτικοφ και ευζλικτου 

προςομοιωμζνου περιβάλλοντοσ προςφζροντασ ςυνκικεσ που να ξεπερνοφν τα 

όρια μιασ ςυμβατικισ διδαςκαλίασ. 

β) Στθ δθμιουργία προςεκτικά ςχεδιαςμζνων 3D online ψθφιακϊν προςομοιϊςεων 

ϊςτε εκπαιδευτικοί και μακθτζσ να μοιράηονται από κοινοφ τισ γνωςτικζσ και 

μεταγνωςτικζσ τουσ δεξιότθτεσ.  

γ) Στθ δυνατότθτα για άμεςθ πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτισ «κρυφζσ δεξιότθτεσ» των 

ειδικϊν ϊςτε να βοθκθκοφν ςτθν ανάπτυξθ των δικϊν τουσ ςτρατθγικϊν μάκθςθσ 

και ςτθν εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ. 

 

3.4.1 Γνωςτικι Μακθτεία ςτον online 3D CoSy_World  

 

Μελετϊντασ τισ διδακτικζσ αρχζσ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ (Cognitive Apprenticeship) 

ςχεδιάςαμε και αναπτφξαμε τον 3D εικονικό κόςμο του CoSy_World ςτον οποίο 

ενςωματϊςαμε δραςτθριότθτεσ που αφοροφν κυρίωσ ςτθν κατανόθςθ κλαςματικϊν 

εννοιϊν (Σχιμα 3.37). 
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Σχιμα 3.37: Ραιδαγωγικζσ ςυνκικεσ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτον CoSy_World. 

 
 

Συγκεκριμζνα, οι αρχζσ αυτζσ αξιοποιικθκαν όπωσ δείχνεται παρακάτω: 

Προτυποποίθςθ: Στο Στακμό 1, ο εκπαιδευτικόσ δείχνει ζνα βίντεο με ςκοπό να 

ενθμερϊςει τουσ μακθτζσ για τθν εμπειρία που πρόκειται να βιϊςουν, πϊσ κα πρζπει να 

εργαςτοφν ςε ομάδεσ ςτον CoSy_World και τι είδουσ δραςτθριότθτεσ κα αντιμετωπίςουν 

(Σχιμα 3.38). Επίςθσ, κάνει μια μικρι επίδειξθ ςτον CoSy_World (ειςζρχεται ςτον 

CoSy_World, κινείται, χειρονομεί, γράφει ςτον chat χϊρο, προςδιορίηει το ρόλο του). 
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Σχιμα 3.38: Ρροτυποποίθςθ ςτον CoSy_World. 

 

Κακοδιγθςθ: Ο εκπαιδευτικόσ αναπαριςτάται από avatar μζςα από το οποίο εκπροςωπεί 

το ρόλο του ταξιδιωτικοφ πράκτορα. Συντονίηει τθ διαδικαςία και τισ ςυηθτιςεισ, 

κακοδθγεί και λειτουργεί άμεςα αφοφ είναι ο ειδικόσ ςε οτιδιποτε προκφψει. Σαν 

αποτζλεςμα, απαντά ςε ερωτιςεισ, παρζχει ανατροφοδότθςθ, δίνει οδθγίεσ, ενκαρρφνει 

και υπενκυμίηει ςτουσ μακθτζσ οτιδιποτε εκείνοι χρειάηονται. Για τθν άμεςθ παρζμβαςθ 

χρθςιμοποιεί τθν επικοινωνία μζςω chat, δυνατότθτα τθσ πλατφόρμασ του Active Worlds 

(Σχιμα 3.39). 

 

 

Σχιμα 3.39: Κακοδιγθςθ ςτον CoSy_World. 
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Σταδιακι ςτιριξθ: Ο εκπαιδευτικόσ ενεργεί μζςω chat και επιχειρεί ςταδιακά να μειϊςει 

το βακμό βοικειασ που παρζχει ςτουσ μακθτζσ. Θ βαςικι επιδίωξθ είναι θ αυτονόμθςθ 

των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ (Larkin 2002; Yelland & Masters, 

2007) (Σχιμα 3.40). 

 

 

Σχιμα 3.40: Σταδιακι ςτιριξθ ςτον CoSy_World. 

 
Διατφπωςθ: Οι μακθτζσ αναπαρίςταται από avatars, υιοκετοφν ρόλουσ και εκφράηουν τισ 

απόψεισ τουσ μζςω chat όταν ςυνεργάηονται online προκειμζνου να επιλφςουν 

προβλιματα και δραςτθριότθτεσ ι όταν χρειάηεται να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ του 

εκπαιδευτικοφ ι όταν απλά ςυηθτοφν (Σχιμα 3.41). 

 
Σχιμα 3.41: Διατφπωςθ ςτον CoSy_World. 
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Αναςτοχαςμόσ: Οι μακθτζσ ςυηθτοφν ςε ομάδεσ (chatting in groups), ςυγκρίνουν τισ 

απόψεισ τουσ όταν εκτελοφν δραςτθριότθτεσ και επιλφουν προβλιματα ι όταν ςυηθτοφν 

για ζνα κζμα (π.χ. «Σαξιδιωτικόσ πράκτορασ: ποια θ γνϊμθ ςασ για το ταξίδι που κάνατε 

ςτον CoSy_World;»). Ο εκπαιδευτικόσ ςε εφκετο χρόνο τουσ δίνει ςχετικι 

ανατροφοδότθςθ μζςω αναςτοχαςτικϊν ερωτιςεων (Σχιμα 3.42). 

 

 

Σχιμα 3.42: Αναςτοχαςμόσ ςτον CoSy_World. 

 

Εξερεφνθςθ: Οι μακθτζσ εξερευνοφν και ανακαλφπτουν νζουσ τρόπουσ επικοινωνίασ, οι 

οποίοι παρζχονται μζςα από το περιβάλλον προςομοίωςθσ του CoSy_World. Επίςθσ, 

εξερευνοφν και ανακαλφπτουν εφαρμογζσ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ ςε καταςτάςεισ 

κακθμερινισ τουσ ηωισ. Θ αξιοποίθςθ ποικιλίασ αναπαραςτάςεων που ςυνδζονται με τα 

κλάςματα και δίνονται μζςα από προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ βοθκά επίςθσ προσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι (Σχιμα 3.43). 
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Σχιμα 3.43: Εξερεφνθςθ ςτον CoSy_World. 

 

3.4.2 Ρεριεχόμενο και δραςτθριότθτεσ ςτον online 3D CoSy_World για τθ 

διδαςκαλία των Μακθματικϊν 

 

Σχετικά με το γνωςτικό πεδίο, ο προτεινόμενοσ κόςμοσ όπωσ ζχουμε αναφζρει 

ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε για τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ. Ο CoSy_World υποςτθρίηει τθν επίλυςθ δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με 

καταςτάςεισ πραγματικισ ηωισ μζςα από ζνα αυκεντικό πλαίςιο ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

Οι δραςτθριότθτεσ ζχουν περιγραφεί ςτθν υποενότθτα 3.3.2. 

 

Οι Δραςτθριότθτεσ ακολουκοφν μια ςυγκεκριμζνθ ςειρά και αξιοποιοφν εικονικζσ 

αναπαραςτάςεισ με ςκοπό κυρίωσ τθν κατανόθςθ εννοιϊν που ςυνδζονται με τουσ 

κλαςματικοφσ αρικμοφσ και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Οι ζρευνεσ δείχνουν ότι, αν και ςτθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ αφιερϊνεται πάρα πολφσ χρόνοσ ςτθ διδαςκαλία των 

κλαςμάτων, οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν πολλζσ δυςκολίεσ ςχετικά με τθν κατανόθςθ των 

αρικμϊν αυτϊν (Brousseau et al., 2004; Gagatsis & Shiakalli, 2004; Streefland, 1993). 

 

Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μελετϊν τονίηει τθ ςθμαντικότθτα των εικονικϊν αναπαραςτάςεων 

ςτθν κατανόθςθ μακθματικϊν εννοιϊν (κλάςματα, δεκαδικοί, κ.λπ.) (Elia, Gagatsis, & 
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Demetriou, 2007; Panaoura, Gagatsis, Deliyianni, & Elia, 2009). Σφμφωνα με τον Janvier 

(1987) προκειμζνου τα παιδιά να κατανοιςουν τθν ζννοια των κλαςματικϊν αρικμϊν 

πρζπει να αναπτφξουν: α) ικανότθτα αναγνϊριςθσ τθσ ζννοιασ μζςα από ποικίλα 

ςυςτιματα αναπαραςτάςεων (1ο ςτάδιο) β) ικανότθτα ευζλικτου χειριςμοφ και 

επεξεργαςίασ τθσ ζννοιασ μζςα ςε ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ (2ο ςτάδιο) και γ) 

ικανότθτα μετάφραςθσ τθσ ζννοιασ από το ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ ςτο άλλο (4ο 

ςτάδιο). Τα βιματα αυτά κακόριςαν επίςθσ τθ ςειρά με τθν οποία οι δραςτθριότθτεσ 

τοποκετικθκαν ςτον CoSy_World. Συγκεκριμζνα, τα avatars ςυμμετείχαν ςτθν επίλυςθ 

ομάδων δραςτθριοτιτων κακϊσ ζφταναν με τθ ςειρά ςτουσ ακόλουκουσ ςτακμοφσ: α) ςτο 

Καφενείο και ςτο Νείλο (Στακμοί 5, 7) β) ςτθ βιβλιοκικθ (Στακμόσ 6 γ) ςτθν πυραμίδα 

(Στακμόσ 8). 

 

Ο ςκοπόσ τθσ πρϊτθσ ομάδασ Δραςτθριοτιτων ςυνδζεται με τθν αναγνϊριςθ τθσ ζννοιασ 

βαςικϊν κλαςματικϊν αρικμϊν ωσ μζρουσ όλου επιφάνειασ (Στακμόσ 5 - ςτο Καφενείο) 

(Σχιμα 3.44) και ωσ μζροσ όλου ομάδασ πραγμάτων (Στακμόσ 7- ςτο Νείλο) μζςα από 

ποικίλα ςυςτιματα αναπαραςτάςεων (κφκλουσ, παραλλθλόγραμμα, ευκφγραμμα 

ςχιματα, ςφνολα από βότςαλα (1ο ςτάδιο – βλζπε Janvier, 1987). Επίςθσ, οι μακθτζσ 

αναγνωρίηουν τθν ζννοια τθσ ιςοδυναμίασ των κλαςμάτων μζςα από διάφορα ςυςτιματα 

αναπαραςτάςεων (κφκλουσ, παραλλθλόγραμμα, ευκφγραμμα ςχιματα, ςφνολα από 

βότςαλα (1ο ςτάδιο – βλζπε Janvier, 1987).  

 

Σχιμα 3.44: Ραράδειγμα δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με τθν αναγνϊριςθ 

κλαςματικϊν εννοιϊν μζςα από διάφορα ςυςτιματα αναπαραςτάςεων (ςτο Στακμό 

Καφενείο). 
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Ο ςκοπόσ τθσ δεφτερθσ ομάδασ Δραςτθριοτιτων (Στακμόσ 6 - ςτθ Βιβλιοκικθ) είναι ο 

ευζλικτοσ χειριςμόσ και θ επεξεργαςία τθσ ζννοιασ του κλάςματοσ ωσ μζρουσ όλου, κακϊσ 

επίςθσ και τθσ ιςοδυναμίασ μζςα ςε ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ (δραςτθριότθτεσ 

αντιςτοίχιςθσ) (2ο ςτάδιο – βλζπε Janvier, 1987). 

  

Τζλοσ, ο ςκοπόσ τθσ τρίτθσ ομάδασ Δραςτθριοτιτων (Στακμόσ 8 - ςτθν Ρυραμίδα) είναι θ 

απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ μετάφραςθσ τθσ ζννοιασ του κλάςματοσ ωσ μζρουσ όλου, κακϊσ 

επίςθσ και τθσ ιςοδυναμίασ των κλαςμάτων από το ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ ςτο 

άλλο (δίνεται ςτουσ μακθτζσ φφλλο εργαςίασ 4: Ραράρτθμα 2) όπου τουσ ηθτείται να 

δϊςουν τθν εικονικι ι ςυμβολικι ι λεκτικι αναπαράςταςθ κλαςματικϊν εννοιϊν) (3ο 

ςτάδιο – βλζπε Janvier, 1987).  

 

3.4.3 Κοινωνιολογία τθσ μάκθςθσ: Η εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτον online 3D CoSy_World για τθν κατανόθςθ βαςικϊν 

μακθματικϊν εννοιϊν 

 

Στο πεδίο αυτό μελετικθκε θ εμπλοκι των μακθτϊν (students’ engagement) ςτθ 

διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα από τισ εξισ τρεισ διαςτάςεισ τθσ: 

ςυναιςκθματικι (affective), ςυμπεριφορικι (behavioural) και γνωςτικι εμπλοκι (cognitive 

engagement) (Coates, 2007; Fredrics et al., 2004). 

 

Θ ςυναιςκθματικι εμπλοκι ςυνδζεται με τισ δράςεισ που αναπτφςςουν οι μακθτζσ κακϊσ 

ςυνεργάηονται και επιχειροφν να κατανοιςουν βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ. Οι δράςεισ 

αυτζσ αντανακλοφν το βακμό ςτον οποίο οι μακθτζσ α) προςανατολίηονται ςτο ςτόχο τουσ 

(Kong et al., 2003) β) δείχνουν ενδιαφζρον (Kong et al., 2003;, Connell cited in Kong et al., 

2003), γ) νιϊκουν ανία / παρεκκλίνουν από το ςτόχο (Connell cited in Kong et al, 2003), δ) 

εκφράηουν αξίεσ και ςυναιςκιματα (Finn & Rock, 1997; Coates, 2007) ςχετικά με τθ 

μακθματικι εμπειρία που βίωςαν. 

 

Θ διάςταςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν που ςυνδζεται με τθ ςυμπεριφορά αποτυπϊνεται 

μζςα α) από τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε ςυηθτιςεισ (Dillenbourg & Fischer, 

2007; Coates, 2007) προκειμζνου να επιλφςουν δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με τθν 

κατανόθςθ βαςικϊν μακθματικϊν εννοιϊν, κακϊσ επίςθσ και β) από τθ ςυμμετοχι τουσ 
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ςε δραςτθριότθτεσ που βρίςκονται πζρα από τισ προβλζψεισ του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν (extracurricular activities) (Coates, 2007; Finn & Rock, 1997) 

κακϊσ αυτοί αλλθλεπιδροφν με τον 3D CoSy_World. 

 

Θ γνωςτικι εμπλοκι των μακθτϊν (students’ cognitive engagement) ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ ςυνδζεται με τθ μάκθςθ ςε ατομικό επίπεδο και ςυγκεκριμζνα με τον τρόπο που 

ο κακζνασ ςκζφτεται και τισ ςτρατθγικζσ που αναπτφςςει προκειμζνου να κατανοιςει τθ 

γνϊςθ (Coates, 2007; Kong et al., 2003). Στθν παροφςα ζρευνα αυτό ςθμαίνει ότι οι 

μακθτζσ αποκτοφν (Janvier, 1987) α) τθν αναγνϊριςθ μιασ κλαςματικισ ζννοιασ μζςα από 

ποικιλία αναπαραςτάςεων, β) τθν ικανότθτα ευζλικτου χειριςμοφ και επεξεργαςίασ τθσ 

κλαςματικισ ζννοιασ μζςα ςε ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ και γ) τθν ικανότθτα 

μετάφραςθσ τθσ κλαςματικισ ζννοιασ από το ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ ςτο άλλο. 

 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ δίνονται ςτο επόμενο κεφάλαιο ςτο οποίο περιγράφονται τα 

κριτιρια και οι δείκτεσ αποτίμθςισ τθσ ςτο πλαίςιο δφο Ρειραματικϊν Διδακτικϊν 

Εφαρμογϊν. 

 

 

3.5 Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ: Ζνα CSCL ςενάριο ςτον CoSy_World  

 

Θ πρόταςι μασ, όπωσ ιδθ ζχει αναφερκεί, εκτόσ από το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ του 

3D CoSy_World, περιλαμβάνει και το ςχεδιαςμό αλλά και τθν ανάπτυξθ ενόσ CSCL μακρο-

ςεναρίου. Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ και των δφο υποςτθρίχκθκε από τισ αρχζσ τθσ 

κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ (Collins et al. 1989; Collins et al. 1991; Ghefaili 2003), 

όπωσ περιγράφτθκε ςτθν ενότθτα 3.4 και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν υποενότθτα 3.4.1.  

 

To CSCL μακρο-ςενάριο το οποίο προτείνουμε ςυνδυάηει επίςθσ τισ παιδαγωγικζσ 

ςτρατθγικζσ Jigsaw και Ρροςομοίωςθ (Aronson & Patnoe, 1997; Hernandez-Leo et al. 

2006; Linser et al. 2007), προκειμζνου να ενορχθςτρωκεί θ ςυνεργατικι μάκθςθ κακϊσ τα 

avatars ςυνεργάηονται και αλλθλεπιδροφν μζςα από τισ διάφορεσ μορφζσ ομάδων που 

ςχθματίηονται (Bouta & Retalis, 2012) (Σχιμα 3.45). 
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Σχιμα 3.45: Συνεργατικι μάκθςθ και διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτον CoSy_World. 

 

Οι δφο αυτζσ παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ ενδυναμϊνουν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ αφοφ 

δθμιουργοφν ςυνκικεσ για μια ςειρά αλλθλεπιδράςεων. Με άλλα λόγια, προάγουν τθ 

ςυνεργατικι μάκθςθ ενιςχφοντασ τθν εμπλοκι των μακθτϊν (Coates, 2007; Fredricks et 

al., 2004) ςτθ διαδικαςία αυτι. 

 

Επιπλζον λόγοι που επιλζξαμε τθ ςτρατθγικι jigsaw ςυνδζονται με το ότι θ ςτρατθγικι 

αυτι υποςτθρίηει τθν αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ των μελϊν των ομάδων, προάγει τισ 

αλλθλεπιδράςεισ και τισ γνωςτικοφ τφπου επεξεργαςίεσ και ενδυναμϊνει τθ δόμθςθ μιασ 

από κοινοφ γνϊςθσ (common knowledge) (Dillenbourg, 2002; Hinze, Bischoff, & Blakowski, 

2002). Επίςθσ, θ επιλογι αυτι ςυνάδει με τθν άποψθ αρκετϊν ερευνθτϊν που ςυνιςτοφν 

τθν αξιοποίθςθ των jigsaw πρακτικϊν μζςα από ζνα online πλαίςιο (Gallardo, Guerrero, 

Collazos, Pino, & Ochoa, 2003; Kordaki, Siempos, & Daradoumis, 2009).  
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 Ρίνακασ 3.21: Κριτιρια επιλογισ των ςτρατθγικϊν Jigsaw και Ρροςομοίωςθ για τισ 

ανάγκεσ του ςεναρίου μασ ςτον CoSy_World. 

 Κριτιρια Jigsaw 

ςτρατθγικισ 

Κριτιρια ςτρατθγικισ 

Ρροςομοίωςθσ  

Εφαρμογι κριτθρίων ςτον 

CoSy_World 

Σχ
ετ

ικ
ά

 μ
ε 

το
 π

λα
ίς

ιο
 

Ραρζχει ζνα πλαίςιο 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

μζςα ςτο οποίο πολλζσ 

μικρζσ ομάδεσ μελετοφν 

διάφορεσ πλθροφορίεσ για 

τθν επίλυςθ του ίδιου 

προβλιματοσ. 

Ρροςφζρει ζνα πλαίςιο 

μζςα ςτο οποίο μία ι 

παραπάνω ομάδεσ 

υποδφονται ζναν 

χαρακτιρα ςε μια 

κατάςταςθ προςομοίωςθσ.  

Ραρζχει ζνα πλαίςιο 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα 

ςτο οποίο οι ομάδεσ 

επιλφουν διάφορα 

προβλιματα υποδυόμενοι 

ζναν χαρακτιρα (γίνονται 

ταξιδιϊτεσ) ςε μια 

κατάςταςθ προςομοίωςθσ 

ενόσ ταξιδιοφ. 

Σχ
ετ

ικ
ά

 μ
ε 

το
 ε

ίδ
ο

σ 
τω

ν 
 

π
ρ

ο
β

λθ
μ

ά
τω

ν 

 

Είναι κατάλλθλθ μζκοδοσ 

για πολφπλοκα προβλιματα 

τα οποία όμωσ μποροφν να 

επιμεριςτοφν ςε 

ανεξάρτθτα 

υποπροβλιματα (που 

επιδζχονται ανεξάρτθτθ 

λφςθ). 

Είναι κατάλλθλθ μζκοδοσ 

για προβλιματα που 

απαιτοφν τθν εμπλοκι των 

ςυμμετεχόντων ςε μια 

κατάςταςθ προςομοίωςθσ. 

 

Το γενικό πρόβλθμα (θ 

επιλογι και διεξαγωγι ενόσ 

ταξιδιοφ) ςτον CoSy_World 

επιμερίηεται ςε 

υποπροβλιμτα που 

επιδζχονται ανεξάρτθτθ 

λφςθ κακϊσ το ςενάριο 

κυλάει μζςα από τθν 

προςομοίωςθ ενόσ ταξιδιοφ. 

Ρ
α

ιδ
α

γω
γι

κά
 ο

φ
ζλ

θ
: 

 

 

Ρροάγει ςτα μζλθ τθσ 

ομάδασ τθν αίςκθςθ ότι 

προκειμζνου να υπάρξει 

επιτυχία ο ζνασ χρειάηεται 

τον άλλον (κετικι 

αλλθλεξάρτθςθ). 

Ενιςχφει ςυνκικεσ για 

ςυηιτθςθ προκειμζνου οι 

μακθτζσ να δομιςουν τθ 

γνϊςθ. 

Εξαςφαλίηει τθν ατομικι 

ςυνειςφορά του κάκε 

μζλουσ τθσ ομάδασ ςτθν 

ομάδα (individual 

accountability). 

Ρροάγει ςτα μζλθ τθσ 

ομάδασ τθν αίςκθςθ ότι 

προκειμζνου να υπάρξει 

επιτυχία ο ζνασ χρειάηεται 

τον άλλον (κετικι 

αλλθλεξάρτθςθ). 

Εξαςφαλίηει τθν ατομικι 

ςυνειςφορά του κάκε 

μζλουσ τθσ ομάδασ ςτθν 

ομάδα (προςωπικι 

λογοδοςία). 

 

Ενιςχφει τθν ανάπτυξθ 

παραγόντων (όπωσ ενεργι 

ςυμμετοχι, κοινωνικζσ και 

γνωςτικζσ δεξιότθτεσ και 

δεξιότθτεσ εδραίωςθσ τθσ 

ομάδασ) για ςτακερά 

ςυνεργατικι μάκθςθ 

εξαςφαλίηοντασ τθν ενεργι 

ςυμμετοχι των 

ςυμμετεχόντων.  

Βοθκά ςτθ δόμθςθ τθσ 

γνϊςθσ παρζχοντασ 

αυκεντικά πλαίςια μάκθςθσ. 



Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ ενόσ 3D Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ για τθ Διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

138 

 

Στο προτεινόμενο CSCL μακρο-ςενάριο αξιοποιοφνται οι jigsaw πρακτικζσ) μζςα από ζνα 

πλαίςιο προςομοίωςθσ. Για το λόγο αυτό αξιοποιείται ταυτόχρονα και θ ςτρατθγικι 

Ρροςομοίωςθσ, θ οποία δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ςχθματίςουν ομάδεσ 

και να υιοκετιςουν ρόλουσ που ανταποκρίνονται ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. Στθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ, οι ςυμμετζχοντεσ εκπροςωποφνται από avatars και δρουν μζςα 

ςε ζνα πλαίςιο προςομοίωςθσ ρεαλιςτικϊν ςυνκθκϊν ενόσ ταξιδιοφ. Σαν αποτζλεςμα, 

ενδυναμϊνεται το ομαδικό πνεφμα και ζνα ςυναίςκθμα κοινό όπου ο ζνασ ζχει τθν 

ανάγκθ του άλλου για να επιτευχκοφν κοινοί ςτόχοι (κετικι αλλθλεξάρτθςθ) (Hernandez-

Leo et al., 2006; Linser et al., 2007) (Ρίνακασ 3.21) .  

 

 Σαν αποτζλεςμα, ςτο CSCL μακρο-ςενάριο που προτείνουμε θ Ρροςομοίωςθ είναι θ 

ςτρατθγικι που εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε εκτζλεςθ ρόλων και ςυμβάλλει ςτο να γίνει θ 

μάκθςθ εμπειρικι (Hernandez-Leo et al., 2006; Linser et al., 2007). Από τθν άλλθ, θ Jigsaw 

είναι θ ςτρατθγικι μζςα από τθν οποία οι μακθτζσ επεξεργάηονται τθ διαφορετικι 

πλθροφορία που τουσ δίνεται, τθ ςυγκεντρϊνουν κακϊσ ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ και 

καταλιγουν ςτθν επίλυςθ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ που τουσ ζχει ανατεκεί. 

Ταυτόχρονα, θ Jigsaw ςτρατθγικι ρυκμίηει τθ διαμόρφωςθ και τισ αλλθλεπιδράςεισ των 

ομάδων ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ομαλι ροι των δραςτθριοτιτων και να βελτιςτοποιθκεί 

θ δυνατότθτα ποικιλόμορφθσ ςυμμετοχισ. Οι μακθςιακοί ςτόχοι του ςεναρίου, όπωσ ζχει 

προαναφερκεί, εμπεριζχουν τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν κατανόθςθ των βαςικϊν 

κλαςματικϊν αρικμϊν θ οποία είναι μια δφςκολθ ζννοια για τουσ μακθτζσ τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Brousseau et al., 2004; Panaoura, Gagatsis, Deliyianni & Elia, 

2010; Streefland, 1993). Οι μακθτζσ αςχολοφνται με μια ςειρά δραςτθριοτιτων 

τοποκετθμζνων ςε ζνα πλαίςιο και εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ ςυνδζοντασ τα Μακθματικά με τθν κακθμερινι τουσ ηωι. Αυτό ζχει ςαν 

αποτζλεςμα το προτεινόμενο μακρο-ςενάριο να ενςωματϊνεται με τα χαρακτθριςτικά 

ενόσ μικρο-ςεναρίου. 

 

Το προτεινόμενο ςενάριο CSCL υποςτθρίηεται από τον online 3D εικονικό κόςμο του 

CoSy_World (Σχιμα 3.46). Ο CoSy_World, όπωσ ζχουμε περιγράψει ςτθν ενότθτα 3.3, 

αποτελείται από δφο βαςικζσ περιοχζσ: ζνα ταξιδιωτικό πρακτορείο και ζνα μζροσ τθσ 

πόλθσ του αρχαίου Καΐρου όπου τα παιδιά ταξιδεφουν και αλλθλεπιδροφν μζςα από τισ 

ομάδεσ τουσ. 
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Σχιμα 3.46: Στιγμιότυπα από τον CoSy_World. 

 
Εκπροςωποφμενοι από avatars, τα παιδιά επιςκζπτονται το ταξιδιωτικό γραφείο για να 

διευκετιςουν τθν περίπτωςθ ενόσ ταξιδιοφ. Θ πρϊτθ ςειρά δραςτθριοτιτων με τισ οποίεσ 

τα παιδιά εμπλζκονται κακορίηει τον προοριςμό του ταξιδιοφ τουσ, που ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ είναι το Κάιρο και ςτο οποίο κα περιθγθκοφν κακοδθγοφμενοι από το ςενάριο. 

Ρροκειμζνου να ολοκλθρϊςουν το ςενάριο, εμπλζκονται ςε μια ςειρά δραςτθριοτιτων 

και αλλθλεπιδροφν ςε διάφορα επίπεδα – με τα μζλθ των αρχικϊν ομάδων (πρόςωπο με 

πρόςωπο), με τα μζλθ των ομάδων που εκπροςωποφνται μζςω avatars ςτον 3D εικονικό 

κόςμο (μζςω chat) και με το ςυντονιςτι/εκπαιδευτικό/ταξιδιωτικό πράκτορα (μζςω chat). 

Οι μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ εκτελοφνται μζςω Web. Οι μακθτζσ επικοινωνοφν μεταξφ 

τουσ αλλά και με τον εκπαιδευτικό μζςω chat, δυνατότθτα που παρζχει θ πλατφόρμα του 

Active Worlds. 

 

Το ςενάριο που προτείνουμε περιλαμβάνει 4 ςτάδια (δθλ. 4 online ςυνεδρίεσ). Τα παιδιά 

παίηουν ρόλουσ, αλλθλεπιδροφν με τισ πθγζσ μάκθςθσ που προςφζρει το περιβάλλον και 

ςυνεργάηονται προκειμζνου να εκτελζςουν μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ (Σχιμα 3.47). 

 

Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου ςταδίου, ο εκπαιδευτικόσ πλθροφορεί ςτουσ μακθτζσ για το 

τι πρόκειται να ακολουκιςει και όλοι μαηί εκπροςωποφμενοι από avatars ζχουν τθν 

πρϊτθ εμπειρία τουσ ςτον CoSy_World. Κάκε avatar ζχει ζνα όνομα (Μζλοσ 1 Α, Μζλοσ 2 

Α,… Μζλοσ 4 Β) και εκπροςωπεί μια ομάδα 2-3 παιδιϊν που βρίςκονται μπροςτά ςε ζνα 

υπολογιςτι (P/C - initial groups). 
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Σχιμα 3.47: Ζνα CSCL μακρο-ςενάριο ςτον 3D εικονικό CoSy_World (Bouta et al., 2012). 

 
Τα avatars ςυμμετζχουν ςε μια προκαταρκτικι γνωριμία με το περιβάλλον αλλά και 

μεταξφ τουσ. Ρρόκειται για οχτϊ avatars τα οποία ςχθματίηουν δφο κφριεσ ομάδεσ (Α και 

Β). Κάκε ομάδα εκλζγει ζναν αρχθγό για να τθν εκπροςωπεί και για να ςυντονίηει τισ 

δράςεισ τθσ. Ο εκπαιδευτικόσ εκπροςωπείται επίςθσ από ζνα avatar και δρα ωσ 
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ςυντονιςτισ τθσ όλθσ διαδικαςίασ αλλά και ςαν ταξιδιωτικόσ πράκτορασ (Σχιμα 3.48). 

Κάκε avatar ενθμερϊνεται για το ρόλο του και για τθ διαδρομι που πρόκειται να 

ακολουκιςει ςτον CoSy_World. Οι μακθτζσ μακαίνουν ότι κάκε διαδρομι κα εμφανίηει 

ςτα avatars μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ που ςτθν πραγματικότθτα είναι επιμζρουσ υπο-

προβλιματα ενόσ γενικότερου προβλιματοσ το οποίο καλοφνται να επιλφςουν. Κάκε δφο 

avatars κα κακοδθγοφνται ςτο να ακολουκιςουν μια ςυγκεκριμζνθ διαδρομι και κα 

ςυνεργάηονται ϊςτε να επιλφςουν τισ ίδιεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

 

Σχιμα 3.48: Στάδιο 1: Ειςαγωγι ςτον CoSy_World – αρχικι ενθμζρωςθ (Bouta et al., 

2012). 

 

Στο τζλοσ, όλα τα avatars κα ςυναντθκοφν για να ανταλλάξουν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά 

με τθν εμπειρία τουσ ςτον CoSy_World και τισ δραςτθριότθτεσ που επίλυςαν. Επίςθσ, κα 

ςυγκεντρϊςουν τισ λφςεισ των επιμζρουσ προβλθμάτων που τουσ είχαν ανατεκεί μζςα 

από τισ διαδρομζσ που ακολοφκθςαν και κα τουσ ηθτθκεί να επιλφςουν ζνα επιπλζον 
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πρόβλθμα. Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία, τα avatars κα γνωρίςουν τον CoSy_World, ενϊ 

ταυτόχρονα κα αναπτφξουν τθν κατανόθςθ βαςικϊν μακθματικϊν εννοιϊν. 

 

Κατά τθ διάρκεια του δεφτερου ςταδίου (Σχιμα 3.49), οι δφο ομάδεσ (Α και Β) 

επιςκζπτονται το ταξιδιωτικό πρακτορείο, όπου τα μζλθ τουσ κα ςυνεργαςτοφν για να 

επιλφςουν μακθματικά προβλιματα, προκειμζνου να αποφαςίςουν για πιο από τα 

προτεινόμενα ταξίδια είναι το οικονομικότερο.  

 

 

Σχιμα 3.49: Στάδιο 2: Στο ταξιδιωτικό πρακτορείο - ομάδεσ προςομοίωςθσ ειδικϊν (Bouta 

et al., 2012). 

 

Τα avatars από τθν ομάδα Α μαηί με τα avatars τθσ ομάδασ Β ςχθματίηουν επιμζρουσ 

ομάδεσ των δφο μελϊν (‘sim groups’). Εμπλζκονται ςε ςυνεργατικοφ τφπου 

δραςτθριότθτεσ, μζςα από τισ οποίεσ ςυλλζγουν πλθροφορίεσ, και ςτθ ςυνζχεια όλοι μαηί 
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κα επιλζξουν το οικονομικότερο ταξίδι. Συγκεκριμζνα, κάκε ηευγάρι από avatars ςυλλζγει 

πλθροφορίεσ για ζνα πικανό ταξίδι και ζτςι το ηευγάρι αυτό γίνεται ζνα ‘expert sim group’ 

ςτο τμιμα του γενικότερου προβλιματοσ που τουσ αντιςτοιχεί (ζνα από τα τρία πικανά 

ταξίδια). Στθ ςυνζχεια, τα ηευγάρια εκκζτουν τα ευριματά τουσ ςτα άλλα avatars μζςω 

chat και όλοι μαηί αποφαςίηουν για τθν πιο οικονομικι επιλογι. Το avatar από το οποίο 

εκπροςωπείται ο εκπαιδευτικόσ είναι ο ταξιδιωτικόσ πράκτορασ που δρα ςαν ςυντονιςτισ, 

ςαν οδθγόσ και ςαν ειδικόσ. 

 

Κατά τθ διάρκεια του τρίτου ςταδίου, το ταξίδι το οποίο τα παιδιά ζχουν επιλζξει ξεκινά 

(Σχιμα 3.50).  

 

Σχιμα 3.50: Στάδιο 3: Το ταξίδι – ομάδεσ προςομοίωςθσ ειδικϊν (Bouta et al., 2012). 
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Στο ςθμείο αυτό τα avatars ςυνεργάηονται και πάλι ςε ηευγάρια (ανά δφο) (expert sim 

groups), ςταματοφν ςε διάφορα μζρθ και εκτελοφν ζναν αρικμό δραςτθριοτιτων που 

ςυνδζονται με τα κλάςματα πριν προχωριςουν ςτο επόμενο μζροσ τθσ περιοδείασ τουσ.  

 

Για παράδειγμα, ςτο Στακμό Καφενείο (Σχιμα 3.51), κάκε ομάδα ειδικϊν ζχει να επιλφςει 

δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνα κλάςματα (π.χ. θ ομάδα ειδικϊν που 

αποτελείται από τα avatars 1Α και 1Β πρζπει να ςυνεργαςτοφν και να επιλφςουν 

δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με το κλάςμα 1/5, θ ομάδα ειδικϊν που αποτελείται από 

τα avatars 2Α και 2Β πρζπει να ςυνεργαςτοφν και να επιλφςουν δραςτθριότθτεσ που 

ςυνδζονται με το κλάςμα 1/2, κ.λπ.). Οι δραςτθριότθτεσ ζχουν να κάνουν με τισ ποςότθτεσ 

κομματιϊν πίτςασ, τυρόπιτασ και λουκουμιϊν που πωλοφνται ςτο Καφενείο μζςα ςε 

ςυγκεκριμζνο διάςτθμα. 

 

 

Σχιμα 3.51: Στιγμιότυπο που δείχνει παράδειγμα δραςτθριότθτασ ςτο Στακμό Καφενείο 

ςχετικά με τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του κλάςματοσ ςαν μζροσ όλου. 

 

Τζλοσ, κατά τθ διάρκεια του τζταρτου ςταδίου οι ομάδεσ Α και Β (ομάδεσ προςομοίωςθσ 

jigsaw - jigsaw sim groups) ςυηθτοφν ςχετικά με τθν εμπειρία που βίωςαν (Σχιμα 3.52). 

Κάκε avatar εμπλζκεται ςτθ ςυηιτθςθ με τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ του (A και B - ομάδεσ 

προςομοίωςθσ jigsaw - jigsaw sim groups). Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ τα μζλθ του 
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κάκε jigsaw sim group πρζπει να ςυγκεντρϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ προκειμζνου να 

επιλφςουν πρόςκετα προβλιματα. Για παράδειγμα, ςχετικά με το Στακμό Καφενείο 

πρζπει να αποφαςίςουν για το ποια μζρα ζμειναν ςτον κυρ Μιχάλθ τα περιςςότερα 

κομμάτια (πίτςασ, τυρόπιτασ και λουκουμιϊν) ϊςτε να τον ςυμβουλζψουν να 

προςαρμόςει ανάλογα τισ παραγγελίεσ του. Τα παιδιά κάνουν και δικζσ τουσ υποκζςεισ 

και επιχειροφν τθν επίλυςι τουσ (Ραράρτθμα 4). Μετά από αυτό, τα avatars παίρνουν 

μζροσ ςε μια γενικότερθ ςυηιτθςθ. Στθ ςυηιτθςθ αυτι τα avatars ανταλλάςουν απόψεισ 

ςχετικά με τον CoSy_World και ενθμερϊνουν όλθ τθν ομάδα (ςτα μζλθ των ομάδων 

προςομοίωςθσ jigsaw) ςχετικά με το τι ζμακαν επιλφοντασ προβλιματα και ςυνεργατικοφ 

τφπου δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονταν με τα κλάςματα. Ο εκπαιδευτικόσ και εδϊ δρα 

ςαν ςυντονιςτισ τθσ διαδικαςίασ. 

 

 

Σχιμα 3.52: Στάδιο 4: Συηιτθςθ – 2 ομάδεσ προςομοίωςθσ jigsaw (Bouta et al., 2012). 
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3.6 Σφνοψθ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάςτθκε θ φιλοςοφία και θ ανάπτυξθ τθσ ερευνθτικισ 

πρόταςθσ τθσ παροφςθσ μελζτθσ θ οποία ςυνδζεται με τθ δθμιουργία ενόσ 3D εικονικοφ 

κόςμου, του CoSy_World και των κατάλλθλων παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν ςε αυτόν ϊςτε να 

πετφχουμε αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ.  

 

Συγκεκριμζνα, αρχικά αναπτφςςεται ο προβλθματιςμόσ και θ αναγκαιότθτα για τθ 

δθμιουργία των παραπάνω. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηεται θ αρχιτεκτονικι του 3D 

CoSy_World. Θ περιγραφι του κόςμου ολοκλθρϊνεται μζςα από τα κυριότερα ςθμεία – 

ςτακμοφσ του αλλά και από τισ δραςτθριότθτεσ που είναι ενςωματωμζνεσ ςε αυτόν.  

 

Ρροκειμζνου να υποςτθριχκοφν οι κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ για τθν επίτευξθ 

των ςτόχων τθσ ζρευνασ, λιφκθκαν υπόψθ θ κοινωνικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ και 

αξιοποιικθκαν οι παιδαγωγικζσ αρχζσ τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ. Αναπτφχκθκε θ 

εφαρμογι των αρχϊν αυτϊν που ςυνδζονται με το περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ, τθν 

κοινωνιολογία τθσ μάκθςθσ και τισ διδακτικζσ αρχζσ όπωσ αυτζσ εφαρμόηονται ςτον 3D 

CoSy_World. Επίςθσ, προτείνεται ςυγκεκριμζνο CSCL μακρο-ςενάριο το οποίο αξιοποιεί τισ 

διδακτικζσ μεκόδουσ τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ και τισ παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ Jigsaw 

και Ρροςομοίωςθ. 

 

Θ παροφςα ερευνθτικι πρόταςθ ςυνδζεται με τθ διερεφνθςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν 

ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα ςτον 3D CoSy_World για τθ διδαςκαλία 

των Μακθματικϊν και κυρίωσ των βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ.  

 

Το κεφάλαιο που ακολουκεί περιγράφει τισ δφο Διδακτικζσ Ραρεμβάςεισ και τα 

αποτελζςματα αξιολόγθςισ τουσ που ζγιναν ςε μακθτζσ των Εϋ και Στϋ Τάξεων αντίςτοιχα 

Δθμόςιου Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ Κθφιςιάσ και ςτισ οποίεσ αξιοποιικθκαν ο 3D 

CoSy_World και το προτεινόμενο CSCL μακρο-ςενάριο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΕΥΝΑΣ 

 

 

4.1 Ειςαγωγι 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται θ φιλοςοφία, ο ςχεδιαςμόσ, θ εφαρμογι και θ 

αξιολόγθςθ δφο Ρειραματικϊν Διδακτικϊν Εφαρμογϊν που ζγιναν με ςκοπό τθ 

διερεφνθςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα 

από τον 3D CoSy_World.  

 

Το βαςικό ερϊτθμα που διερευνάται αφορά ςτο κατά πόςο το προτεινόμενο ςενάριο 

CSCL, μζςα από τα διάφορα ςτάδια, προάγει τουσ τρεισ τφπουσ τθσ εμπλοκισ των 

μακθτϊν (τθ ςυναιςκθματικι, τθ ςυμπεριφορικι και τθ γνωςτικι) ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ ςτον 3D CoSy_World. Θ διάρκεια τθσ εφαρμογϊν ιταν εννζα εβδομάδεσ και τα 

παιδιά ςυναντικθκαν διαδικτυακά τζςςερισ φορζσ από δφο διδακτικζσ ϊρεσ ςτο μάκθμα 

των Μακθματικϊν. Ζλαβαν μζροσ μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ Δθμοτικοφ Σχολείου (Ρρϊτθ 

Ρειραματικι Διδακτικι Ραρζμβαςθ) και τθσ Στ’ τάξθσ (Δεφτερθ Ρειραματικι Διδακτικι 

Ραρζμβαςθ), κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί των τάξεων. Εφαρμόηοντασ διαδοχικι 

διερευνθτικι μικτι μζκοδο (sequential exploratory mixed methods) αξιολόγθςθσ αρχικά 

ζγινε ςυλλογι ποιοτικϊν δεδομζνων, από τα οποία αντλικθκαν ποιοτικά και ποςοτικά 

κριτιρια αλλά και αντίςτοιχοι δείκτεσ, προκειμζνου να αποτιμθκοφν τα αποτελζςματα. 

Από τθν ανάλυςθ και ερμθνεία των δεδομζνων, προζκυψαν χριςιμα ςυμπεράςματα. Κατά 

τθν Ρρϊτθ Ρειραματικι Διδακτικι Ραρζμβαςθ καταδείχκθκε θ ςθμαντικότθτα και 

ςυμβολι του προτεινόμενου ςεναρίου CSCL αλλά και του 3D CoSy_World ςτθ διαδικαςία 

τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτο μάκθμα των Μακθματικϊν. Ακολοφκθςε θ Δεφτερθ 

Ρειραματικι Ραρζμβαςθ, προκειμζνου να επιβεβαιωκεί θ αξιοπιςτία και θ 

αποτελεςματικότθτα του προτεινόμενου 3D CoSy_World και του μακρο-ςεναρίου ςχετικά 

με τθν ενίςχυςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ, 

αλλά και προκειμζνου να γίνει βακφτερθ μελζτθ τθσ γνωςτικισ εμπλοκισ των μακθτϊν 

ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ.  
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Οι δφο Ρειραματικζσ Διδακτικζσ Εφαρμογζσ οδιγθςαν ςε χριςιμα ςυμπεράςματα για τθν 

αξιοποίθςθ του 3D CoSy_World μζςα από κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ ςτθν 

κακθμερινι διδακτικι πρακτικι. Επίςθσ, προζκυψαν ηθτιματα περιοριςμϊν αλλά και 

προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα. 

 

 

4.2 Φιλοςοφία και ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ 

 

Στθν παροφςα μελζτθ εφαρμόςτθκε μικτι ερευνθτικι μζκοδοσ. Ρριν δϊςουμε τον οριςμό 

τθσ μεικτισ ερευνθτικισ μεκόδου τον οποίο υιοκετιςαμε, κα ιταν χριςιμο να 

ξεκακαρίςουμε τουσ όρουσ: μεκοδολογία, ςχεδιαςμόσ και μζκοδοι. Θ μεκοδολογία 

αναφζρεται ςτο φιλοςοφικό πλαίςιο και τισ κεμελιϊδθσ υποκζςεισ τθσ ζρευνασ (van 

Manen, 1990). Επειδι το φιλοςοφικό πλαίςιο επθρεάηει τισ διαδικαςίεσ τθσ ζρευνασ, θ 

μεκοδολογία είναι το πλαίςιο που ςυνδζεται με τθν εςωτερικι διαδικαςία τθσ ζρευνασ. Ο 

ςχεδιαςμόσ αναφζρεται ςτον προγραμματιςμό των ενεργειϊν που ςυνδζουν τισ 

φιλοςοφικζσ υποκζςεισ με τισ ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ (Creswell, 2003; Crotty, 1998). Οι 

μζκοδοι είναι κάτι πιο ςυγκεκριμζνο. Ρρόκειται για τισ τεχνικζσ ςυλλογισ και ανάλυςθσ 

δεδομζνων (Greswell, 2003; van Manen, 1990). 

 

Κάποιοι ςυγγραφείσ, μελετϊντασ τισ μικτζσ μεκόδουσ ζρευνασ, εςτιάηουν ςτθ 

μεκοδολογία δίνοντασ περιςςότερθ ζμφαςθ ςτισ φιλοςοφικζσ υποκζςεισ (Tashakkori & 

Teddlie, 1998). Κάποιοι άλλοι εςτιάηουν ςτισ μεκόδουσ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ ςυλλογι και 

ανάλυςθ δεδομζνων (Creswell, 2003; Crotty, 1998; Onwuegbuzie & Teddlie, 2003).  

 

Για τθ μελζτθ μασ, μικτι ερευνθτικι μζκοδοσ είναι (Creswell & Plano-Clark, 2011): ο 

ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ που εμπεριζχει φιλοςοφικζσ υποκζςεισ και ςυγκεκριμζνεσ 

μεκόδουσ. Από τθ μεριά τθσ μεκοδολογίασ, οι φιλοςοφικζσ υποκζςεισ «κατευκφνουν» τον 

τρόπο ςυλλογισ και ανάλυςθσ δεδομζνων και τθ μίξθ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν 

προςεγγίςεων κατά τθ διαδικαςία τθσ ζρευνασ. Από τθ μεριά των μεκόδων, θ εςτίαςθ 

αφορά ςτθ ςυλλογι, ςτθν ανάλυςθ και ςτο ςυνδυαςμό ποιοτικϊν και ποςοτικϊν 

δεδομζνων μιασ μελζτθσ ι μιασ ςειράσ μελετϊν. 
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Επομζνωσ, για τον ερευνθτικό ςχεδιαςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ λιφκθκαν υπόψθ 

φιλοςοφικζσ υποκζςεισ που ςυνδζονται με τθν οντολογία, τθν επιςτθμολογία αλλά και 

τθν κοςμοκεωρία που ςυνδζεται με τον άνκρωπο και τθ ςχζςθ του με το περιβάλλον ςτο 

οποίο υπάρχει. Λιφκθκαν επίςθσ υπόψθ κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ που 

ςυμπλθρϊνουν τθν εποικοδομθτικι άποψθ τθσ μάκθςθσ και το ςθμαντικό ρόλο των 

αλλθλεπιδράςεων ςτθ δόμθςθ τθσ πραγματικότθτασ και τθσ γνϊςθσ, υποςτθρίηοντασ τισ 

φιλοςοφικζσ υποκζςεισ που υιοκετικθκαν και που περιγράφονται παρακάτω (Crotty, 

1998 ςτο Creswell & Plano-Clark, 2011). Σαν αποτζλεςμα, τα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν από 

ποικίλεσ πθγζσ (ερωτθματολόγια, βιντεοςκόπθςθ των online ςυναντιςεων, log files των 

chat μθνυμάτων) και αναλφκθκαν με ποικίλουσ τρόπουσ ακολουκϊντασ ποιοτικζσ και 

ποςοτικζσ τεχνικζσ (Σχιμα 4.53). 

 

 

Σχιμα 4.53: Σχεδιαςμόσ ερευνθτικισ μελζτθσ – Μικτι ερευνθτικι μζκοδοσ. 

 

Σχετικά με τισ φιλοςοφικζσ υποκζςεισ που ςυνδζονται με τθν οντολογικι παραδοχι τθσ 

φφςθσ των ερευνϊμενων κοινωνικϊν φαινομζνων («τι είναι») ςτθν παροφςα ζρευνα 
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υιοκετείται θ νομιναλιςτικι άποψθ που τοποκετεί τθν πραγματικότθτα ωσ προϊόν τθσ 

ατομικισ ςυνείδθςθσ και τθσ ατομικισ γνωςτικισ διαδικαςίασ. 

 

Σχετικά με τθν ανκρϊπινθ φφςθ (ανκρωπολογικι παραδοχι) και ςυγκεκριμζνα ςχετικά με 

τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτον άνκρωπο και ςτο περιβάλλον του, κεωροφμε ότι τα άτομα 

αντιδροφν κατά ζναν βολονταριςτικό τρόπο (δθμιουργικόσ ρόλοσ) αντίκετο του 

ντετερμινιςμοφ αφοφ είναι οι κφριοι αυτουργοί των πράξεϊν τουσ και οι δθμιουργοί του 

περιβάλλοντόσ τουσ. Για το λόγο αυτό, υπογραμμίηουμε τθ ςχετικιςτικι φφςθ του 

κοινωνικοφ κόςμου και αποδίδουμε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ ατομικισ 

ςυμπεριφοράσ (ιδιογραφικι προςζγγιςθ).  

 

Ωσ προσ το επιςτθμολογικό «τι μποροφμε να γνωρίςουμε και πϊσ» υιοκετοφμε τθν αντι-

κετικιςτικι προςζγγιςθ, ςφμφωνα με τθν οποία ο κοινωνικόσ κόςμοσ είναι εφπλαςτοσ, 

προςωπικόσ και ζχει ςτο επίκεντρό του τον άνκρωπο ςτον οποίο αποδίδεται δθμιουργικόσ 

ρόλοσ (Burrell & Morgan, 1979). Επομζνωσ, αυτό που κυρίωσ μασ ενδιαφζρει είναι θ 

κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο το άτομο δθμιουργεί, τροποποιεί και ερμθνεφει τον 

κόςμο μζςα ςτον οποίο βρίςκεται. Μια τζτοια προςζγγιςθ απαιτεί τόςο ποςοτικζσ όςο και 

ποιοτικζσ μεκόδουσ. Απαιτεί επίςθσ, τθν ενεργό ανάμειξθ του ερευνθτι, αφοφ θ κεϊρθςθ 

τθσ γνϊςθσ είναι προςωπικι, υποκειμενικι και μοναδικι (Burrell & Morgan, 1979; Cohen 

& Manion, 1994).  

 

Ο ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, προκειμζνου να ςυνδζςει τισ 

παραπάνω φιλοςοφικζσ παραδοχζσ με τισ μεκόδουσ ςυλλογισ και ανάλυςθσ δεδομζνων, 

λαμβάνει υπόψθ τθν κοινωνικοπολιτιςμικι κεϊρθςθ ςφμφωνα με τθν οποία θ γνϊςθ 

είναι τοποκετθμζνθ ςε ζνα κοινωνικό πλαίςιο (situated learning) (Greeno et al., 1996). 

Αυτό ςθμαίνει ότι θ μάκθςθ είναι αποτζλεςμα κοινωνικο-ιςτορικο-πολιτιςτικϊν 

διαδικαςιϊν (Driscoll, 2000), κακϊσ τα άτομα ςυμμετζχουν ςε κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ 

(Lave & Wenger, 1991; Rogoff, 1990). Με άλλα λόγια, θ μάκθςθ προζρχεται και 

εξελίςςεται μζςα από τθν κοινωνικι και πολιτιςτικι αλλθλεπίδραςθ ςτο πλαίςιο που 

ορίηεται ωσ «ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» (Vygotsky, 1987) (κεφάλαιο 2, υποενότθτα 

2.2.1.5.1 και κεφάλαιο 3, ενότθτα 3.4). 

 

Επομζνωσ, απαιτείται ςυγκεκριμζνο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο πραγματϊνεται θ μάκθςθ 

αλλά και αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ, ϊςτε τα άτομα να ςυμμετζχουν κακϊσ 
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ςυνεργάηονται. Από τθν άλλθ, υιοκετείται θ φαινομενολογικι προςζγγιςθ τθσ ρεαλιςτικισ 

κεωρίασ για τθ μακθματικι εκπαίδευςθ, θ οποία υποςτθρίηει τθ μάκθςθ μζςα ςε ζνα 

αυκεντικό πλαίςιο που ενιςχφεται μζςα από τα «προβλιματα πλαιςίου» τα οποία 

υποςτθρίηουν τθν ενεργό ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ κακϊσ 

αυτά δομοφν τισ δικζσ τουσ κατανοιςεισ για τα μακθματικά (κεφάλαιο 2, υποενότθτα 

2.3.2.1).  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ παροφςα μελζτθ ςχεδιάςτθκε ςτθ βάςθ μιασ διαδοχικισ 

διερευνθτικισ μικτισ μεκόδου. Ρρόκειται για το, ςχεδιαςμό που διεξάγεται ςε δφο 

φάςεισ, όπου θ μία ακολουκεί τθν άλλθ (two-phase sequential design). Ξεκινά από μια 

ποιοτικοφ τφπου προςζγγιςθ (qualitative phase) και ςτθ ςυνζχεια κτίηεται θ ποςοτικοφ 

τφπου προςζγγιςθ (quantitative phase). Για το λόγο αυτό, κατά τθν πρϊτθ φάςθ οι 

ερευνθτζσ εργάηονται ςτθ βάςθ του κοινωνικοπολιτιςμικϊν και εποικοδομιςτικϊν 

κεωριςεων, για να μελετιςουν τισ πολλαπλζσ όψεισ ενόσ φαινομζνου και να επιτφχουν τθ 

βακιά κατανόθςι του. Πταν φτάνουν ςτθν ποςοτικι φάςθ, προκειμζνου να αποτιμθκοφν 

με ςτατιςτικά κριτιρια τα αποτελζςματα, οι φιλοςοφικζσ υποκζςεισ ακολουκοφν αντι-

κετιςτικζσ προςεγγίςεισ. Συνεπϊσ, ο ςχεδιαςμόσ επθρεάηεται από ποικίλεσ κοςμοκεωρίεσ, 

οι οποίεσ εναλλάςςονται από τθ μια φάςθ ςτθ άλλθ. 

 

Αυτοφ του είδουσ ο ςχεδιαςμόσ βαςίηεται ςτο ςυλλογιςμό που υποςτθρίηει ότι θ 

διερεφνθςθ χρειάηεται όταν (Creswell, 1999; Creswell, Plano Clark, Gutmann, & Hanson 

2003): 

α) Δεν υπάρχουν διακζςιμα εργαλεία ι ςυγκεκριμζνοι τρόποι μζτρθςθσ.  

β) Οι μεταβλθτζσ δεν είναι επακριβϊσ οριςμζνεσ και χρειάηεται να αναγνωριςτοφν.  

γ) Δεν υπάρχει μια ακριβισ κεωρία ι ζνα ςυγκεκριμζνο κακοδθγθτικό πλαίςιο. 

δ) Κζλουμε να γενικεφςουμε αποτελζςματα μζςα από διαφορετικζσ ομάδεσ – δείγματα. 

ε)Κζλουμε να διερευνιςουμε ζνα φαινόμενο ςε βάκοσ και ςτθ ςυνζχεια να αποτιμιςουμε 

πτυχζσ του. 

 

Γενικότερα, θ μικτι διερευνθτικι μζκοδοσ ςχεδιαςμοφ επιλζχτθκε διότι (Creswell et al., 

2003, Creswell & Plano Clark, 2011): 

 Είναι κατάλλθλθ για τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ όταν πρόκειται να διερευνθκεί ζνα 

φαινόμενο, αφοφ ξεκινά από τθν ποιοτικι προςζγγιςθ και εςτιάηει πρωτίςτωσ ςε 
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αυτιν (Creswell et al., 2003). Δθλαδι όταν το ερευνθτικό πρόβλθμα είναι ποιοτικά 

προςανατολιςμζνο. 

 Είναι χριςιμθ όταν χρειάηεται να γενικευτοφν ποιοτικά δεδομζνα ςε διαφορετικζσ 

ομάδεσ (Morse, 1991) (ςτθν περίπτωςι μασ ζγιναν δφο Διδακτικζσ Ραρεμβάςεισ ςε 

δφο διαφορετικζσ ομάδεσ παιδιϊν).  

 Είναι κατάλλθλθ όταν χρειάηεται να διερευνθκεί ζνα φαινόμενο ςε βάκοσ και να 

αποτιμθκεί ςε όλεσ του τισ διαςτάςεισ. 

 Κφριοσ ςκοπόσ τθσ είναι να γενικευτοφν τα ποιοτικά ευριματα που βαςίηονται ςτθν 

ποιοτικι φάςθ με τθ βοικεια τθσ ποςοτικισ φάςθσ.  

 

Γενικότερα, οι λόγοι που επιλζχτθκε θ μικτι ερευνθτικι μζκοδοσ ςτθν παροφςα μελζτθ 

ςυνοψίηονται ςτα παρακάτω: 

 Κεωρείται κατάλλθλθ για το πεδίο των κοινωνικϊν επιςτθμϊν και ειδικότερα για τουσ 

τομείσ που αφοροφν ςτθν εκπαίδευςθ (Creswell, 2002; 2003; Greene & Caracelli, 

1997; Tashakkori & Teddlie, 1998; 2003). Θ ζρευνά μασ αφορά ςτον τομζα των 

παιδαγωγικϊν επιςτθμϊν αφοφ ςτοχεφει ςε ηθτιματα εμπλοκισ των μακθτϊν ςε 

μακθςιακζσ διαδικαςίεσ. 

 Ρεριλαμβάνει τθ ςυλλογι και ανάλυςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων τθσ ίδιασ 

ζρευνασ τθσ οποίασ τα δεδομζνα ςυλλζγονται ταυτόχρονα ι διαδοχικά. Με το 

ςυνδυαςμό των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεδομζνων θ ζρευνα ωφελείται από τα 

πλεονεκτιματα τόςο μιασ ποςοτικισ όςο και μιασ ποιοτικισ ζρευνασ όταν πρόκειται 

να αξιολογθκοφν τα αποτελζςματά τθσ (Creswell et al., 2003 ). Στθν ζρευνά μασ τα 

δεδομζνα ςυλλζγονται ταυτόχρονα. 

 Αξιοποιείται για να ςυνδυαςτοφν διαφορετικά δεδομζνα (ποιοτικά και ποςοτικά) 

αλλά με τρόπο ςυμπλθρωματικό, ϊςτε «να αποκαλυφκοφν μοναδικζσ διαςτάςεισ, οι 

οποίεσ πικανόν να αγνοοφνταν εάν γινόταν χριςθ μίασ μόνο μεκόδου» (Creswell et 

al., 2003; Greene, Caracelli, & Graham, 1989; Jick, 1979; Morse, 1991). Θ ζρευνά μασ 

ςτθρίηεται ςτθ διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων μζςα από τθ ςυλλογι και ανάλυςθ 

ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεδομζνων, τα οποία ςυνδυάηονται και ερμθνεφονται 

ακολουκϊντασ τον τφπο τθσ τριγωνοποίθςθσ (triangulation design: convergence 

model) (Σχιμα 4.54).  

 
 

 

 



Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ ενόσ 3D Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ για τθ Διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

153 

 

 

Σχιμα 4.54: Ο τφποσ τθσ τριγωνοποίθςθσ (triangulation design: convergence model). 

 

 Εμπεριζχει τθν ενςωμάτωςθ των δεδομζνων ςε ζνα ι περιςςότερα ςτάδια ςτθ 

διαδικαςία τθσ ζρευνασ (Creswell et al., 2003). Πταν τα ποιοτικά και ποςοτικά 

δεδομζνα ςυλλζγονται ταυτόχρονα και ενςωματϊνονται ςτθν ίδια ζρευνα, οι 

ερευνθτζσ μποροφν να εμπλουτίςουν τα αποτελζςματα με τρόπουσ που θ κακεμιά 

ερευνθτικι διαδικαςία από μόνθ τθσ δεν επιτρζπει (Brewer & Hunter, 1989; 

Creswell & Plano Clark, 2011; Tashakkori & Teddlie, 1998). Θ ζρευνά μασ 

διεξάγεται ςε δφο ςτάδια, δθλαδι δφο Διδακτικζσ Ραρεμβάςεισ, από τισ οποίεσ 

ςυλλζγονται ποιοτικά και ποςοτικά δεδομζνα και ενςωματϊνονται προκειμζνου 

να διεξαχκοφν ςυμπεράςματα (Σχιμα 4.55). 

 

 
 

Σχιμα 4.55: Ενςωμάτωςθ δεδομζνων κατά τθ μικτι ερευνθτικι μζκοδο. 

 

 Ρροςφζρει εκτενι ςτοιχεία για τθ μελζτθ ενόσ ερευνθτικοφ προβλιματοσ αφοφ 

αξιοποιεί ποικιλία εργαλείων και τεχνικϊν ςυλλογισ και ανάλυςθσ δεδομζνων 

ακολουκϊντασ τόςο ποιοτικζσ όςο και ποςοτικζσ μεκόδουσ (Creswell & Plano 
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Clark, 2011). Στθν παροφςα ζρευνα αυτά τα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν από τισ 

βιντεοςκοπθμζνεσ online ςυναντιςεισ, από τα log files των chat μθνυμάτων και 

από τα pretests και posttests. Ακολοφκθςε ανάλυςθ και ερμθνεία μζςα από 

ποιοτικά και ποςοτικά κριτιρια. Θ αποτίμθςθ ζγινε με τθ βοικεια αντίςτοιχων 

δεικτϊν. 

 Μια μικτι ερευνθτικι μζκοδοσ είναι περιςςότερο «πρακτικι» για τθν επίλυςθ 

ενόσ προβλιματοσ. Αυτό ςυμβαίνει, διότι τα άτομα επιχειροφν να επιλφςουν ζνα 

πρόβλθμα χρθςιμοποιϊντασ ταυτόχρονα αρικμοφσ και λζξεισ μζςα από 

επαγωγικοφσ και ςυμπεραςματικοφσ ςυλλογιςμοφσ και αναπτφςςοντασ δεξιότθτεσ 

προκειμζνου να παρατθριςουν και να καταγράψουν ανκρϊπινεσ ςυμπεριφορζσ. 

Σαν ςυνζπεια, θ υιοκζτθςθ μιασ μικτισ ερευνθτικισ διαδικαςίασ φαίνεται να είναι 

ζνασ φυςικόσ τρόποσ κατανόθςθσ του κόςμου. Στθν ζρευνά μασ μια πειςτικι 

κατανόθςθ και αποτίμθςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα ςτον 3D CoSy_World φζρνει ςτο μυαλό μασ λζξεισ 

(ερμθνεία) αλλά και αρικμοφσ (ςτατιςτικά ςτοιχεία). Με αυτόν τον τρόπο, 

παρζχεται μια πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα των αποτελεςμάτων των δφο διδακτικϊν 

παρεμβάςεων. 

 

Στθν παραπάνω βάςθ ςχεδιάςτθκαν δφο Ρειραματικζσ Διδακτικζσ Ραρεμβάςεισ, ςτισ 

οποίεσ αξιοποιείται το 3D εικονικό περιβάλλον του CoSy_World, και ζνα προτεινόμενο 

διδακτικό ςενάριο, τα οποία ζχουν περιγραφεί ςτο κεφάλαιο 3. Στισ ενότθτεσ που 

ακολουκοφν περιγράφονται οι δφο Ρειραματικζσ Ραρεμβάςεισ και θ αξιολόγθςι τουσ. 

  

 

4.3 Αξιολόγθςθ Ρειραματικισ Διδακτικισ Εφαρμογισ (ΦΑΣΗ 1) 

 

Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω (ενότθτα 4.2), για τθν παροφςα ζρευνα επιλζχτθκε μικτι 

διερευνθτικι μζκοδοσ ςχεδιαςμοφ αφοφ:  

α) Δεν υπιρχαν διακζςιμα εργαλεία ι ςυγκεκριμζνοι τρόποι μζτρθςθσ.  

β) Οι μεταβλθτζσ δεν ιταν επακριβϊσ οριςμζνεσ και χρειάςτθκε να τισ αναγνωρίςουμε και 

να τισ προςδιορίςουμε. 

γ) Δεν υπάρχει μια ακριβισ κεωρία ι ζνα ςυγκεκριμζνο κακοδθγθτικό πλαίςιο. 

δ) Κζλουμε να διερευνιςουμε ζνα φαινόμενο ςε βάκοσ και ςτθ ςυνζχεια να 

αποτιμιςουμε πτυχζσ του. 
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Σαν αποτζλεςμα, ακολουκικθκαν τα εξισ (Σχιμα 4.56): 

 

 

Σχιμα 4.56: Μικτι ερευνθτικι μζκοδοσ και Διερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ. 

 

Αρχικά, ςχεδιάςτθκε και εφαρμόςτθκε θ Διδακτικι Ραρζμβαςθ ςτθ βάςθ μιασ ποιοτικισ 

προςζγγιςθσ (βιμα 1). Διατυπϊκθκαν τα ερευνθτικά ερωτιματα και προςδιορίςτθκε το 
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δείγμα. Συλλζχκθκαν τα δεδομζνα και αναλφκθκαν ακολουκϊντασ ποιοτικζσ 

προςεγγίςεισ. Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία αναγνωρίςτθκαν πλθροφορίεσ χριςιμεσ για 

το επόμενο βιμα τθσ ποςοτικισ ανάλυςθσ και ερμθνείασ (βιμα 2). Αυτό ςθμαίνει άντλθςθ 

ποιοτικϊν κριτθρίων ςτθριηόμενων ςε μια κριτικι κεϊρθςθ τθσ βιβλιογραφίασ που 

ςυνδζονταν με τισ διαςτάςεισ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Τα 

κριτιρια αυτά αποτζλεςαν το εργαλείο τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ των δεδομζνων και 

ερμθνείασ των αποτελεςμάτων. Επίςθσ, οδιγθςαν ςτουσ ποςοτικοφσ δείκτεσ οι οποίοι 

προδιαγράφουν τθν ανάπτυξθ μιασ ταξινομίασ που ςυνδζεται με τισ διαςτάςεισ τθσ 

εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Στθ ςυνζχεια, επανεξετάςτθκαν τα 

ερευνθτικά ερωτιματα προκειμζνου να ελεγχκεί αν υπάρχει αναγκαιότθτα 

επαναδιατφπωςθσ ι ςυμπλιρωςθσ επιμζρουσ ερευνθτικϊν υποκζςεων. 

 

Αφοφ ζγινε θ τελικι διατφπωςθ των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων και υποκζςεων, 

επιλζχτθκαν τα ςτατιςτικά κριτιρια και ζγινε ανάλυςθ των ποςοτικϊν δεδομζνων (βιμα 

3). 

 

Ακολουκεί ερμθνεία των αποτελεςμάτων ςτθ βάςθ των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν μεκόδων 

που υιοκετικθκαν και γίνεται ςφγκριςθ των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν αποτελεςμάτων 

(βιμα 4). Τζλοσ, διατυπϊνονται ςχετικά ςυμπεράςματα. 

 

 4.3.1 Σκοπόσ Διδακτικισ Εφαρμογισ  

 

Στθν παροφςα ζρευνα, επιχειρικθκε θ δθμιουργία ενόσ 3D εικονικοφ περιβάλλοντοσ, του 

CoSy_World και θ δθμιουργία κατάλλθλων παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν με ςκοπό τθν 

ενίςχυςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα ςτο 

περιβάλλον αυτό. Συγκεκριμζνα, επιχειρικθκε να διερευνθκεί κατά πόςο, ςτον 3D 

CoSy_World, το προτεινόμενο μακρο-ςενάριο CSCL: 

α) Ρροάγει τθ ςυμπεριφορικι εμπλοκι των μακθτϊν (behavioral engagement) ςτθ 

διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

β) Ενιςχφει τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι (affective engagement) των μακθτϊν ςτθ 

διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

γ) Υποςτθρίηει τθ γνωςτικι εμπλοκι (cognitive engagement) των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία 

τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

 



Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ ενόσ 3D Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ για τθ Διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

157 

 4.3.2 Το δείγμα 

 

Στθν Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ ςυμμετείχαν 24 μακθτζσ (15 αγόρια και 9 κορίτςια) τθσ 

Εϋ Τάξθσ του 7ου Δθμοτικοφ Σχολείου Κθφιςιάσ. Διιρκεςε 9 εβδομάδεσ (τουσ τελευταίουσ 

μινεσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ). Τα παιδιά ςυναντικθκαν online ςτον CoSy_World 4 φορζσ 

από 2 διδακτικζσ ϊρεσ τθν κάκε φορά ςτο πλαίςιο του μακιματοσ των μακθματικϊν. Τθν 

πρϊτθ εβδομάδα δόκθκε ςτουσ μακθτζσ ερωτθματολόγιο (pre-test), προκειμζνου να 

ςκιαγραφθκοφν οι κατανοιςεισ τουσ για βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ (Ραράρτθμα 5 , 6). 

 

Για τισ επόμενεσ δφο εβδομάδεσ, οι μακθτζσ ιρκαν ςε επαφι με άλλα περιβάλλοντα ςτο 

Active Worlds, προκειμζνου να εξοικειωκοφν με το λογιςμικό και να εξαςκθκοφν ϊςτε να 

μάκουν πϊσ κα πρζπει να λειτουργιςουν μζςα ςε ζνα 3D περιβάλλον του λογιςμικοφ 

αυτοφ (π.χ. πϊσ να επιλζξουν ζνα avatar, πϊσ να κινθκοφν μζςα ςε αυτό, πϊσ να 

επικοινωνιςουν μζςω chat, κ.λπ.) (πιλοτικά tests), εφόςον ιταν φανερό ότι ςχετικά με τον 

CoSy World δεν είχαν καμιά προθγοφμενθ γνϊςθ. Ακολοφκθςαν οι online ςυναντιςεισ 

τουσ για τζςςερισ εβδομάδεσ. Αφοφ οι μακθτζσ μζςω των avatars ςυναντικθκαν 4 φορζσ 

και για 4 εβδομάδεσ ςτον 3D κόςμο, τθν επόμενθ εβδομάδα ζγινε ςυηιτθςθ με τουσ 

μακθτζσ και τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ προκειμζνου να κοινοποιθκοφν ςε επίπεδο τάξθσ 

οι απόψεισ τουσ για τθν εμπειρία που ζηθςαν. Τζλοσ, μετά από μια εβδομάδα δόκθκε 

ςτουσ μακθτζσ ερωτθματολόγιο (posttest) με ςκοπό να μελετθκεί θ επίδραςθ τθσ 

Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ ςτισ κατανοιςεισ που ζχουν οι μακθτζσ για τα βαςικά κλάςματα. 

 

Οι ςυνκικεσ δεν ιταν ευνοϊκζσ, αφοφ ςτο ςχολείο δεν υπιρχε εργαςτιριο πλθροφορικισ. 

Για το λόγο αυτό δθμιουργιςαμε εργαςτιριο, προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ 

ζρευνασ. Επίςθσ, οι μακθτζσ δεν ιταν εξοικειωμζνοι με τα 3D περιβάλλοντα. Πμωσ, είχαν 

ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ ςχετικά με τθ χριςθ του Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (χριςθ 

πλθκτρολογίου, Office Word και Internet). 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Ρειραματικισ Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ, οι μακθτζσ επζλυςαν 

μακθματικά προβλιματα και ςυμμετείχαν ςτθν εκτζλεςθ δραςτθριοτιτων που 

ςυνδζονταν με τθν κατανόθςθ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν. Οι μακθτζσ είχαν διδαχκεί 

αντίςτοιχεσ ζννοιεσ ωσ μζροσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Ραρόλα αυτά, το 

pretest που δόκθκε ζδειξε ξεκάκαρα ότι οι μακθτζσ αντιμετϊπιηαν αρκετζσ δυςκολίεσ 

ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν αυτϊν ι είχαν παρανοιςει αυτζσ τισ ζννοιεσ. 



Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ ενόσ 3D Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ για τθ Διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

158 

4.3.3 Μζςα και διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων 

 

Τα δεδομζνα τα οποία ςυνδζονται με τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ ςυλλζχκθκαν από ποικίλεσ πθγζσ όπωσ: τα chat μθνφματα (από τα log files του 

ActiveWorlds), τισ βιντεοςκοπθμζνεσ εγγραφζσ των online ςυναντιςεων των avatars ςτον 

CoSy_World κακϊσ επίςθσ από τα ερωτθματολόγια που δόκθκαν πριν και μετά τθ 

Διδακτικι Ραρζμβαςθ (Ρίνακασ 4.22).  

 

Ρίνακασ 4.22: Μζκοδοι ςυλλογισ Δεδομζνων. 

Η εμπλοκι των 

μακθτϊν (οι τρεισ 

διαςτάςεισ) 

Μζςα και πθγζσ 

ςυλλογισ δεδομζνων 

Διαδικαςία αποτίμθςθσ 

δεδομζνων 

Ροιοτικι Ανάλυςθ 

Διαδικαςία αποτίμθςθσ 

δεδομζνων 

Ροςοτικι Ανάλυςθ  

Συναιςκθματικι 

εμπλοκι των μακθτϊν 

(students’ affective 

engagement) 

Βιντεοςκόπθςθ τθσ 

κάκε online 

ςυνάντθςθσ. 

Λιψθ ςθμειϊςεων από 

παρατιρθςθ. 

 

 

Τα μθνφματα από τα 

chat log files κατά τθ 

διάρκεια τθσ κάκε 

online ςυνάντθςθσ. 

Καταγραφι των 

μθνυμάτων από τα log 

files των chat και 

κωδικοποίθςι τουσ. 

Μθ παραμετρικό 

κριτιριο του Friedman. 

Συμπεριφορικι 

εμπλοκι των μακθτϊν  

(students’ behavioral 

engagement) 

Βιντεοςκόπθςθ τθσ 

κάκε online 

ςυνάντθςθσ. 

Λιψθ ςθμειϊςεων από 

παρατιρθςθ. 

 

 

Τα μθνφματα από τα 

chat log files κατά τθ 

διάρκεια τθσ κάκε 

online ςυνάντθςθσ. 

Καταγραφι των 

μθνυμάτων από τα log 

files των chat και 

κωδικοποίθςι τουσ. 

Μθ παραμετρικό 

κριτιριο του Friedman. 

Γνωςτικι εμπλοκι των 

μακθτϊν (students’ 

cognitive engagement) 

Βιντεοςκόπθςθ τθσ 

κάκε online 

ςυνάντθςθσ. 

Λιψθ ςθμειϊςεων από 

παρατιρθςθ. 

 

 

Τα μθνφματα από τα 

chat log files κατά τθ 

διάρκεια τθσ κάκε 

online ςυνάντθςθσ. 

Καταγραφι των 

μθνυμάτων από τα log 

files των chat και 

κωδικοποίθςι τουσ. 

 

Τα ερωτθματολόγια 

(prê- και posttests). 

Καταγραφι των 

απαντιςεων και 

κωδικοποίθςι τουσ. 

Μθ παραμετρικό 

κριτιριο του Wilcoxon. 
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Θ ποιοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων ζγινε με τθν αξιοποίθςθ ποικίλων μεκόδων 

προκειμζνου να δοκοφν απαντιςεισ ςτα ερευνθτικά ερωτιματα. Επίςθσ, για τθ ςτατιςτικι 

ανάλυςθ χρθςιμοποιικθκαν τα μθ παραμετρικά κριτιρια των Wilcoxon και Friedman 

(Corder & Foreman 2009), τα οποία βαςίςτθκαν ςτα ποιοτικά κριτιρια που αντλικθκαν 

από τα chat log files. Τα chat μθνφματα κωδικοποιικθκαν και ςυνδζκθκαν με δείκτεσ οι 

οποίοι αποτιμικθκαν για το ςκοπό τθσ ζρευνασ. Επιπλζον, κωδικοποιικθκαν οι 

απαντιςεισ των μακθτϊν ςτα ερωτθματολόγια (pre- και post-tests) που δόκθκαν και ςτθ 

ςυνζχεια χρθςιμοποιικθκε το κριτιριο Wilcoxon. Τα ερωτθματολόγια αυτά 

χρθςιμοποιικθκαν κυρίωσ για να διερευνθκεί θ κατανόθςθ των μακθτϊν για βαςικζσ 

κλαςματικζσ ζννοιεσ (Ραράρτθμα 5, 6).  

 

4.3.4 Αξιολόγθςθ του ςεναρίου CSCL ςτον CoSy_World (κριτιρια και δείκτεσ) 

 

Για τθ ςυμπεριφορικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ, 

μελετικθκε θ ενεργι ςυμμετοχι τουσ (AP - students’ Active Participation) ςτισ 

ςυνεργατικοφ τφπου δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να επιλφςουν μακθματικά 

προβλιματα. Για το ςκοπό αυτό αποτιμικθκαν δείκτεσ που περιγράφουν τισ ερωτιςεισ, 

απαντιςεισ, ανακοινϊςεισ αποτελεςμάτων αλλά και τθν ζκφραςθ απόψεων και ςτάςεων 

ενόσ avatar προσ: 

α) άλλο avatar τθσ ομάδασ του και 

β) avatar άλλθσ ομάδασ ι προσ τον εκπαιδευτικό. 

 

Επίςθσ, αποτιμικθκε θ ςυμμετοχι των avatars ςε δραςτθριότθτεσ που δείχνουν τθν 

αλλθλεπίδραςι τουσ με τον online CoSy_World (ECA - Εxtracurricular Αctivities) (για 

παράδειγμα, τα avatars διαβάηουν πλθροφορίεσ που παρζχονται ςε πινακίδεσ από το 3D 

εικονικό περιβάλλον). 

 

Τα ποιοτικά κριτιρια και οι δείκτεσ που αφοροφν ςτθ ςυμπεριφορικι εμπλοκι των 

μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ εξιχκθςαν από τα log files των 

ςυηθτιςεϊν τουσ (Ρίνακασ 4.23). 
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Ρίνακασ 4.23: Ροιοτικά κριτιρια και ποςοτικοί δείκτεσ που αφοροφν ςτθ ςυμπεριφορικι 

εμπλοκι των μακθτϊν. 

Η ςυμπεριφορικι εμπλοκι των μακθτϊν 

Ροιοτικά κριτιρια Ροςοτικοί  

δείκτεσ 

Διαδικαςία ςυλλογισ 

δεδομζνων 

Διαδικαςία ανάλυςθσ 

δεδομζνων 

Θ ενεργι ςυμμετοχι 

των μακθτϊν ςε 

ςυηθτιςεισ 

προκειμζνου να 

επιλφςουν 

μακθματικά 

προβλιματα. 

 

Οι φορζσ που τα 

avatars ρωτοφν, 

απαντοφν, εκφράηουν 

απόψεισ, 

απευκφνονται ςε 

avatar τθσ ομάδασ 

τουσ ι ςτο δάςκαλό 

τουσ (API – Active 

Participation 

Individual). 

Βιντεοςκόπθςθ κάκε 

online ςυνάντθςθσ. 

Ποιοτικι Ανάλυςθ: 

Λαμβάνοντασ 

ςθμειϊςεισ από 

παρατιρθςθ και 

κωδικοποίθςθ των 

chat μθνυμάτων.  

 

 

τατιςτικι 

Διαδικαςία: 

Friedman’s μθ 

παραμετρικό 

κριτιριο. 

Ανάγνωςθ των chat 

μθνυμάτων από τα log 

files. 

Οι φορζσ που τα 

avatars ρωτοφν, 

απαντοφν, εκφράηουν 

απόψεισ, 

απευκφνονται ςε 

avatars άλλθσ ομάδασ 

 (APC – Active 

Participation 

Collaboration). 

Βιντεοςκόπθςθ κάκε 

online ςυνάντθςθσ. 

Ανάγνωςθ των chat 

μθνυμάτων από τα log 

files. 

Θ ςυμμετοχι των 

μακθτϊν ςε 

δραςτθριότθτεσ που 

δε ςυνδζονται με το 

αναλυτικό 

πρόγραμμα. 

 

Οι φορζσ που τα 

avatars εμπλζκονται 

ςε δραςτθριότθτεσ 

εκτόσ αναλυτικοφ 

προγράμματοσ 

 (ECA- Extracurricular 

Activities). 

Βιντεοςκόπθςθ κάκε 

online ςυνάντθςθσ.  

Ποιοτικι Ανάλυςθ: 

Λαμβάνοντασ 

ςθμειϊςεισ από 

παρατιρθςθ. 

 

τατιςτικι 

Διαδικαςία: 

Friedman’s μθ 

παραμετρικό 

κριτιριο. 
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Θ διάςταςθ τθσ ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ ςυνδζεται με το βακμό που οι μακθτζσ:  

α) Εςτιάηονται ςτο ςκοπό τουσ (προςανατολιςμόσ ςτθν επίτευξθ ςτόχων που ςυνδζεται με 

τθν ολοκλιρωςθ των ςταδίων του ςεναρίου). Αυτό εκφράηεται μζςα από τθ ςυνεργαςία 

των μελϊν των ομάδων, τθν υιοκζτθςθ ρόλων και τθν επίλυςθ των προβλθμάτων. 

Συγκεκριμζνα, οι δείκτεσ που αντιςτοιχοφν ςε αυτι τθ διάςταςθ περιγράφουν θγετικζσ 

δεξιότθτεσ (π.χ. το avatar-αρχθγόσ κακοδθγεί τθν ομάδα), δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων 

(π.χ. ζνα avatar εμπλζκεται ςτθ διαδικαςία επιλογισ αρχθγοφ τθσ ομάδασ ςτθν οποία 

ανικει) και δεξιότθτεσ δόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μελϊν μιασ ομάδασ (π.χ. όταν 

εκφράηονται αιτιματα για ςυναίνεςθ). 

β) Εκδθλϊνουν ενδιαφζρον για τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ ςτθν οποία ανικουν και για 

τισ δραςτθριότθτεσ που επιλφουν. Στθν περίπτωςθ αυτι οι δείκτεσ περιγράφουν 

δεξιότθτεσ ςυντονιςμοφ (π.χ. αναηιτθςθ άλλων avatars), δεξιότθτεσ διατιρθςθσ καλϊν 

ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ των ομάδων (π.χ. ςυνειςφορζσ με ςτόχο τθν ομαλι 

ςυνεργαςία ςτθν ομάδα) και δεξιότθτεσ που ςυνδζονται με ςυηθτιςεισ για κζματα εκτόσ 

ςεναρίου (GU3) (π.χ. γενικι κουβζντα). 

γ) Εκδθλϊνουν ανία (μζςα από μθ προβλεπόμενεσ από το ςενάριο ςυνειςφορζσ ) (π.χ. 

«Μζλοσ3Β: ΟΤΤΦΦ!!!!!!». Στθν περίπτωςθ αυτι οι ςυνειςφορζσ είναι ςυνικωσ άςχετεσ 

κουβζντεσ ι αςυναρτθςίεσ. 

δ) Εκφράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ για τθν εμπειρία ςτον 3D CoSy_World. Ανάλογθ 

ευκαιρία προκειμζνου να εκφραςτοφν τουσ δίνεται και κατά τθ διάρκεια τθσ 4θσ φάςθσ του 

ςεναρίου. 

 

Ρροκειμζνου να αποτιμθκεί ο βακμόσ τθσ ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ των μακθτϊν, 

αντλικθκαν ποιοτικά κριτιρια και ποςοτικοί δείκτεσ από τα log files των ςυηθτιςεων των 

avatars (Ρίνακασ 4.24).  

 

Ρίνακασ 4.24: Ροιοτικά κριτιρια και ποςοτικοί δείκτεσ που ςυνδζονται με τθ 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν. 

Συναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν 

Ροιοτικά κριτιρια Ροςοτικοί  

δείκτεσ 

Διαδικαςία 

ςυλλογισ 

δεδομζνων 

Διαδικαςία ανάλυςθσ 

δεδομζνων 

 Οι μακθτζσ 

εςτιάηονται ςτο 

Θγετικζσ δεξιότθτεσ 

(SU1 – Skills Unit 1). 

 

Βιντεοςκόπθςθ 

Ποιοτικι Ανάλυςθ: 

Λαμβάνοντασ ςθμειϊςεισ 
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ςτόχο τουσ 

(achievement 

orientation)  

 

Δεξιότθτεσ λιψθσ 

αποφάςεων (SU2 – 

Skills Unit 2). 

κάκε online 

ςυνάντθςθσ.  

 

Ανάγνωςθ των chat 

μθνυμάτων από τα 

log files. 

από παρατιρθςθ και 

κωδικοποίθςθ των chat 

μθνυμάτων.  

τατιςτικι Διαδικαςία: 

Friedman’s μθ 

παραμετρικό κριτιριο. 

Δεξιότθτεσ δόμθςθσ 

εμπιςτοςφνθσ μεταξφ 

μελϊν μιασ ομάδασ 

(SU3 – Skills Unit 3). 

Οι μακθτζσ 

εκδθλϊνουν 

ενδιαφζρον 

 

Συντονιςμόσ ομάδασ 

(GU1-Grounding Unit 

1). 

  

Βιντεοςκόπθςθ 

κάκε online 

ςυνάντθςθσ.  

 

Ανάγνωςθ των chat 

μθνυμάτων από τα 

log files. 

Ποιοτικι Ανάλυςθ: 

Λαμβάνοντασ ςθμειϊςεισ 

από παρατιρθςθ και 

κωδικοποίθςθ των chat 

μθνυμάτων.  

τατιςτικι Διαδικαςία: 

Friedman’s μθ 

παραμετρικό κριτιριο. 

Διατιρθςθ καλϊν 

ςχζςεων (GU2 - 

Grounding Unit 2).  

Συηθτιςεισ για κζματα 

εκτόσ ςεναρίου (GU3 - 

Grounding Unit 3). 

Οι μακθτζσ 

εκδθλϊνουν ανία 

μζςα από 

αςυναρτθςίεσ και 

άςχετεσ κουβζντεσ 

Ανία (OTC – Off Topics 

Contribution). 

Βιντεοςκόπθςθ 

κάκε online 

ςυνάντθςθσ. 

 

Ανάγνωςθ των chat 

μθνυμάτων από τα 

log files. 

Ποιοτικι Ανάλυςθ: 

Λαμβάνοντασ ςθμειϊςεισ 

από παρατιρθςθ και 

κωδικοποίθςθ των chat 

μθνυμάτων.  

τατιςτικι Διαδικαςία: 

Friedman’s μθ 
παραμετρικό κριτιριο. 

Οι μακθτζσ 

εκφράηουν αξίεσ 

και ςυναιςκιματα 

 

Αξίεσ και 

ςυναιςκιματα 

(μόνο ποιοτικι 

ανάλυςθ). 

Βιντεοςκόπθςθ 

κάκε online 

ςυνάντθςθσ.  

Ανάγνωςθ των chat 
μθνυμάτων από τα 
log files. 

Ποιοτικι Ανάλυςθ: 

Λαμβάνοντασ ςθμειϊςεισ 

από παρατιρθςθ και 

κωδικοποίθςθ των chat 

μθνυμάτων.  

 

 

Θ διάςταςθ τθσ γνωςτικισ εμπλοκισ ςυνδζεται με τθν κατανόθςθ των μακθτϊν για τισ 

βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ 1/2, 1/3 και 1/5, τα πολλαπλάςιά τουσ, τα υποπολλαπλάςιά 

τουσ κακϊσ και των μεταξφ τουσ ςχζςεων. Στθν παροφςα ζρευνα θ κατανόθςθ των 

εννοιϊν αυτϊν αντιςτοιχεί με το βακμό ςτον οποίο οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε ςυηθτιςεισ 

προκειμζνου να διαπραγματευτοφν και να δομιςουν τθ γνϊςθ (Janvier, 1987; Lesh et al., 

1987; Seeger, 1998) και αποκτάται μζςω: 
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α) Tθσ ικανότθτασ να αναγνωρίςουν τθν ζννοια ενόσ κλάςματοσ μζςα από ποικιλία 

εικονικϊν αναπαραςτάςεων. 

β) Tθσ ικανότθτασ ευζλικτου χειριςμοφ και επεξεργαςίασ τθσ ζννοιασ μζςα ςε ζνα 

ςφςτθμα αναπαραςτάςεων. 

γ) Tθσ ικανότθτασ μετάφραςθσ τθσ ζννοιασ από ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ ςε ζνα 

άλλο (εικονικό, ςυμβολικό, λεκτικό). 

 

Αναλφοντασ το περιεχόμενο των chat log files θ εςτίαςθ ζγινε ςτα παρακάτω ποιοτικά 

κριτιρια (Ρίνακασ 4.25). 

 

Ρίνακασ 4.25: Ροιοτικά κριτιρια που ςυνδζονται με τθ γνωςτικι εμπλοκι των μακθτϊν 

ςτον CoSy_World. 

Η γνωςτικι εμπλοκι των μακθτϊν 

Ροιοτικά κριτιρια Διαδικαςία ςυλλογισ 

δεδομζνων 

Δραςτθριότθτεσ 

ςτον CoSy_World 

Διαδικαςία ανάλυςθσ 

δεδομζνων  

 Θ αναγνϊριςθ τθσ 

ζννοιασ του 

κλάςματοσ μζςα από 

ποικιλία εικονικϊν 

Αναπαραςτάςεων. 

Βιντεοςκόπθςθ κάκε 

online ςυνάντθςθσ  

Ανάγνωςθ των chat 

μθνυμάτων από τα log 

files. 

Δραςτθριότθτα: το 

τακμό Καφενείο – 

εικονικζσ 

αναπαραςτάςεισ. 

Ποιοτικι Ανάλυςθ: 

Λαμβάνοντασ ςθμειϊςεισ 

από παρατιρθςθ και 

κωδικοποίθςθ των chat 

μθνυμάτων.  

Θ ικανότθτα 

ευζλικτου χειριςμοφ 

και επεξεργαςίασ τθσ 

κλαςματικισ ζννοιασ 

μζςα από ζνα 

ςφςτθμα 

αναπαραςτάςεων. 

Βιντεοςκόπθςθ κάκε 

online ςυνάντθςθσ. 

 

Ανάγνωςθ των chat 

μθνυμάτων από τα log 

files. 

 

Δραςτθριότθτα: το 

τακμό Βιβλιοκικθ 

– ςυμβολικζσ 

αναπαραςτάςεισ. 

 

Ποιοτικι Ανάλυςθ: 

Λαμβάνοντασ ςθμειϊςεισ 

από παρατιρθςθ και 

κωδικοποίθςθ των chat 

μθνυμάτων.  

 

Θ ικανότθτα 

μετάφραςθσ τθσ 

ζννοιασ ενόσ 

κλάςματοσ από ζνα 

ςφςτθμα 

αναπαράςταςθσ ςε 

ζνα άλλο (εικονικό, 

ςυμβολικό, λεκτικό). 

Βιντεοςκόπθςθ κάκε 

online ςυνάντθςθσ.  

 

Ανάγνωςθ των chat 

μθνυμάτων από τα log 

files. 

Δραςτθριότθτα: το 

τακμό Πυραμίδα – 

μετάφραςθ 

εικονικϊν – 

ςυμβολικϊν – 

λεκτικϊν 

αναπαραςτάςεων. 

Ποιοτικι Ανάλυςθ: 

Λαμβάνοντασ ςθμειϊςεισ 

από παρατιρθςθ και 

κωδικοποίθςθ των chat 

μθνυμάτων.  
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Δεδομζνου ότι θ μετάφραςθ μιασ μακθματικισ ζννοιασ από το ζνα ςφςτθμα 

αναπαράςταςθσ ςε ζνα άλλο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν κατανόθςθ των 

μακθματικϊν εννοιϊν (Janvier, 1987; Gagatsis & Siakalli, 2004), αντλικθκαν ποςοτικοί 

δείκτεσ (Ρίνακασ 4.26) από ερωτθματολόγιο που δόκθκε πριν και μετά τθ διαδικαςία τθσ 

Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ.  

 

Ρίνακασ 4.26: Ροιοτικά κριτιρια και ποςοτικοί δείκτεσ που ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ 

βαςικϊν κλαςματικϊν αρικμϊν ςαν αποτζλεςμα τθσ γνωςτικισ εμπλοκισ των μακθτϊν 

ςτον CoSy_World. 

Η γνωςτικι εμπλοκι των μακθτϊν  

Ροιοτικά κριτιρια Ροςοτικοί δείκτεσ Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ 

ερωτθματολογίου 

C: Κατανόθςθ των  

- κλαςμάτων 3/4 και 2/8 

- κλαςμάτων 2/3 and 4/6 

- κλαςμάτων 3/5 και 6/10  

Επιχειριματα που 

διευκρινίηονται 

- με εικονικζσ (p - 

pictorial)  

- με ςυμβολικζσ (s-

symbolic) 

- με λεκτικζσ (v-verbal) 

αναπαραςτάςεισ. Επίςθσ, 

- ολοκλθρωμζνθ 

απάντθςθ (c - complete) 

- καμία απάντθςθ (n – 

no answer) 

 

Ερϊτθςθ: Ρροςπάκθςε να 

φτιάξεισ ζνα πρόβλθμα που να 

ζχει ςαν απάντθςθ το κλάςμα 

2/8. 

Δθμοςκζνθσ: Γζμιςα τθν πιςίνα 

κατά τα 8/8. Αν μειϊςω το νερό 

ςτα 6/8 πόςο μζνει για να γεμίςει 

και πάλι;  

Επίςθσ, τθ ηωγραφίηει για να 

δείξει τθ ςκζψθ του (εικονικι και 

λεκτικι αναπαράςταςθ). 

R: Κατανόθςθ των ςχζςεων  

- ανάμεςα ςτα 1/2 και 1/8  

- ανάμεςα ςτα 1/3 και 1/6 

- ανάμεςα ςτα 1/10 και 1/5 

Επιχειριματα που 

διευκρινίηονται 

- με εικονικζσ (p)  

- με ςυμβολικζσ (s) 

- με λεκτικζσ (v) 

αναπαραςτάςεισ. Επίςθσ, 

- ολοκλθρωμζνθ 

απάντθςθ (c) 

- καμία απάντθςθ (n) 

 

Ερϊτθςθ: Υπάρχει κάποια ςχζςθ 

ανάμεςα ςτα κλάςματα 1/10 και 

1/5; Ρροςπάκθςε να εξθγιςεισ 

τθν απάντθςι ςου με δικά ςου 

λόγια. 

Γιάννθσ: Το 1/5 είναι δφο φορζσ 

το 1/10, διότι το 10 είναι 

διπλάςιο του 5) (εικονικι και 

ςυμβολικι αναπαράςταςθ). 
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RC: Κατανόθςθ των ςχζςεων 

- ανάμεςα ςτα 3/4 και 1/2  

- ανάμεςα ςτα 2/5 και 3/5  

- ανάμεςα ςτα 1/3 και 1/4  

- ανάμεςα ςτα 2/5 και 1/2 

Επιχειριματα που 

διευκρινίηονται 

- με εικονικζσ (p)  

- με ςυμβολικζσ (s) 

- με λεκτικζσ (v) 

αναπαραςτάςεισ. Επίςθσ, 

- ολοκλθρωμζνθ 

απάντθςθ (c) 

- καμία απάντθςθ (n) 

Ερϊτθςθ: Ροιο από τα κλάςματα 

2/5 ι 3/5, είναι μεγαλφτερο και 

κατά πόςο; 

Ευγενία: 3/5 > 2/5 κατά 1/5 

Επίςθσ, ηωγραφίηει: 

 α) ζναν κφκλο, τον χωρίηει ςε 5 

ίςα μζρθ και χρωματίηει τα 2.  

β) ζναν κφκλο, τον χωρίηει ςε 5 

ίςα μζρθ και χρωματίηει τα 3. 

(εικονικι, ςυμβολικι και λεκτικι 

αναπαράςταςθ. 

 

 

Τα κριτιρια αποτιμικθκαν ςτθ βάςθ του πόςο οι μακθτζσ κατανοοφν τα βαςικά κλάςματα 

δίνοντασ απαντιςεισ με επιχειριματα όπου αξιοποιοφνται εικονικζσ, ςυμβολικζσ και 

λεκτικζσ αναπαραςτάςεισ. Οι δείκτεσ που αντανακλοφν τθν κατανόθςθ των κλαςματικϊν 

εννοιϊν είναι οι ακόλουκοι: Δείκτθσ C κατανόθςθ (comprehension) αναφζρεται ςτο βακμό 

που οι μακθτζσ κατανοοφν τα βαςικά κλάςματα 1/2, 1/3 και 1/5, τα πολλαπλάςιά τουσ και 

τα υποπολλαπλάςιά τουσ. Ραρόμοια, ο δείκτθσ R ςχζςθ (relationship) αναφζρεται ςτο 

βακμό που οι μακθτζσ κατανοοφν τισ ςχζςεισ μεταξφ των κλαςματικϊν αρικμϊν 1/2 και 

1/8, 1/3 και 1/6 κακϊσ και μεταξφ των αρικμϊν 1/10 1/5. Επίςθσ, ο δείκτθσ RC ςχζςθ-

ςφγκριςθ (relationship-comparison) αναφζρεται ςτο βακμό που οι μακθτζσ κατανοοφν τισ 

ςχζςεισ μεταξφ των κλαςματικϊν αρικμϊν 3/4 και 1/2, 2/5 και 3/5, 1/3 και 1/4, κακϊσ και 

των 2/5 και 1/2. 

 

4.3.5 Ανάλυςθ και ερμθνεία αποτελεςμάτων  

Ρροκειμζνου να διερευνιςουμε τθν ανάπτυξθ των παραγόντων που ενιςχφουν τθν 

εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ, χρθςιμοποιιςαμε το μθ 

παραμετρικό κριτιριο του Friedman για τρεισ διαδοχικζσ φάςεισ (Corder & Foreman, 

2009) (Ρίνακασ 4.27). Χρθςιμοποιικθκε το κριτιριο αυτό διότι το δείγμα ιταν μικρό (9 

avatars).  
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Ρίνακασ 4.27: Μθ παραμετρικι ανάλυςθ των δεικτϊν που ςυνδζονται με τθ 

ςυμπεριφορικι και τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ. 

 Friendman’s 

chi-square 

or x
2 

criterion 

 MR-Means Ranks  Means Medians 

Indic

ators 

 Stage 

1 

Stage 

2 

Stage 

3 

Stage 

1 

Stage 

2 

Stage 

3 

Stage 

1 

Stage 

2 

Stage 

3 

API x2 =8.28*  1.25 2.13 2.63 2.63 4.88 6.50 2.00 6.00 6.50 

APC x2 =8.00* 1.25 2.25 2.5 0.88 3.88 4.75 0.50 3.00 5.00 

ECA x
2 

=16.0
**

 1.00 2.00 3.00 3.00 4.50 19.0 0.00 4.50 0.00 

SU1  statistically insignificant 

SU2 x
2 

=14.30
**

 2.44 2.56 1.00 1.12 1.75 0.00 1.00 1.00 0.00 

SU3 x
2 

=  7.38
*
  1.44 2.69 1.88 3.63 6.75 5.25 4.00 7.00 5.00 

GU1 x2 =13.00* 1.25 1.75 3.00 3.63 4.25 8.00 3.00 4.00 6.50 

GU2  statistically insignificant 

GU3 statistically insignificant 

OTC statistically insignificant 

* p<0.05 , ** p<0.001 

 

4.3.5.1 Συμπεριφορικι εμπλοκι και ςυνεργατικι μάκθςθ ςτον CoSy_World 

 

Μελετϊντασ τα αποτελζςματα παρατθροφμε ότι οι δείκτεσ που ςυνδζονται με τθ 

ςυμπεριφορά των μακθτϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικοί. 

Αυτό ςθμαίνει ότι το προτεινόμενο μακρο-ςενάριο και το 3D εικονικό περιβάλλον 

παρζχουν τθν ευκαιρία και το κίνθτρο ςτο κάκε avatar (το οποίο αντιςτοιχεί ςε μια ομάδα 

παιδιϊν) να αναπτφξει ςυμπεριφορζσ που τουσ επιτρζπουν να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ 

διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ επίλυςθσ προβλθμάτων και δραςτθριοτιτων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, παρατθρείται ότι οι μακθτζσ εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ 

ρωτϊντασ και απαντϊντασ ςε ερωτιςεισ και εκφράηοντασ τισ απόψεισ τουσ ςε avatars τθσ 

αρχικισ τουσ ομάδασ (Α ι Β) (API) κακϊσ και ςε avatars άλλων ομάδων (APC) ανάλογα με 

το είδοσ τθσ ςυνεργαςίασ που τουσ υποδεικνφει το ςενάριο.  

 

Οι Διάμεςοι που παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 4.27 δείχνουν ότι ο αρικμόσ των 

ανταλλαγϊν μεταξφ των avatars που παρατθροφνται κατά τθ διάρκεια τθσ δεφτερθσ και 

τθσ τρίτθσ online ςυνάντθςθσ είναι αρκετά υψθλόσ. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μζρει ςτθ 
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δομι του ςεναρίου και εν μζρει ςτισ δραςτθριότθτεσ που είναι ενςωματωμζνεσ ςτον 

CoSy_World (κεφάλαιο 3, ενότθτα 3.3.2). Κατά τθ διάρκεια αυτϊν των ςυναντιςεων, τα 

avatars χρειάηεται να ςυνεργάηονται ςε ηεφγθ και οι μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεισ 

φαίνεται να αυξάνονται (Σχιμα 4.57). 

 

 

Σχιμα 4.57: Συνεργατικζσ ςτρατθγικζσ Jigsaw και Ρροςομοίωςθ ςτο ςτάδιο 2 και ςτο 

ςτάδιο 3. 

 

Επίςθσ, παρατθρείται ότι τα avatars αναηθτοφν τα μζλθ των αρχικϊν τουσ ομάδων για να 

ςυηθτιςουν και να αναφζρουν τισ δικζσ τουσ λφςεισ ι τισ δυςκολίεσ τουσ (Σχιμα 4.58). 

 

 

Σχιμα 4.58: Συνεργατικζσ ςτρατθγικζσ Jigsaw και Ρροςομοίωςθ ςτο ςτάδιο 1. 

 

Τα παραπάνω ευριματα επιβεβαιϊνονται επίςθσ μζςα από τθν ποιοτικι ανάλυςθ των 

μθνυμάτων που ανταλλάχκθκαν κατά τισ chat ςυηθτιςεισ των avatars κατά τθ διάρκεια 

των τριϊν ςταδίων του ςεναρίου. Κακϊσ οι μακθτζσ ςυνεργάηονται, ανταλλάςςονται 

μθνφματα, αφοφ μζςω avatars εκφράηονται απόψεισ μζςα ςτθν ομάδα, γίνονται 

ερωτιςεισ και δίνονται απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ ι ακόμα εκφράηεται ενδιαφζρον ι 

επικυμίεσ (ζκφραςθ ςυναιςκιματοσ). Ραραδείγματα τζτοιων ανταλλαγϊν δίνονται 

παρακάτω (το ςφμβολο 2Β4Β ςθμαίνει ότι το avatar 2B απαντά ςτο avatar 4B):  

 

"Μζλοσ3Β": Χρειάηεςαι βοικεια; 

3Β3Α 
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"Μζλοσ3Α": Είμαςτε ακόμα ςτο Καφενείο. Ζχω μια ερϊτθςθ ςχετικά με τθ δραςτθριότθτα 

αυτι. 

3Α3Β 

"Μζλοσ3B": Είναι ςχετικά με τισ πίτεσ του κυρ Μιχάλθ;  

3B3A 

"Μζλοσ3Α": Πόςεσ ζχουν απομείνει ςτο αριςτερό ταψί;  

3Α3Β 

 

Ο δείκτθσ ECA (extracurricular activities) δραςτθριότθτεσ εκτόσ αναλυτικοφ προγράμματοσ 

είναι επίςθσ ςτατιςτικά ςθμαντικόσ. Οι μακθτζσ μακαίνουν ςχετικά με τθν αρχαία 

Αίγυπτο. Για παράδειγμα, μακαίνουν για τθ ςθμαςία που είχαν οι πλθμμφρεσ του Νείλου 

ποταμοφ για τουσ αρχαίουσ Αιγυπτίουσ. Οι πλθροφορίεσ δίνονται μζςα από πινακίδεσ που 

είναι τοποκετθμζνεσ κοντά ςτο Νείλο ποταμό αλλά και ςε διάφορα ςθμεία του κόςμου. 

Τισ πινακίδεσ αυτζσ τισ ςυναντοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ τουσ ςτον CoSy_World 

μζςα από τισ προτεινόμενεσ διαδρομζσ του ςεναρίου. Ραρουςιάηει ενδιαφζρον το ότι θ 

ανάγνωςθ αυτϊν των πινακίδων δεν είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ολοκλιρωςθ 

του ταξιδιοφ τουσ αλλά και οφτε τουσ επιβάλλεται από το ςενάριο. Ωσ εκ τοφτου, 

μποροφμε να ςυμπεράνουμε πωσ οι μακθτζσ το κάνουν είτε γιατί ελπίηουν ότι κα τουσ 

βοθκιςει ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςυναντοφν ςτον κόςμο ι επειδι αιςκάνονται 

πωσ ζτςι εκπλθρϊνουν τουσ ρόλουσ τουσ ωσ ταξιδιϊτεσ. Το ενδιαφζρον για τθν ανάγνωςθ 

των πινακίδων αυτϊν φαίνεται να αυξάνεται κατά τθ διάρκεια του τρίτου ςταδίου του 

ςεναρίου. Αυτό μπορεί να οφείλεται ςτο ότι τα avatars ςτο ςθμείο αυτό τθσ διαδρομισ 

τουσ ςτον κόςμο ςυναντοφν περιςςότερεσ πινακίδεσ και άρα διαβάηουν περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ και ςε ςυχνότερα χρονικά διαςτιματα. 

 

Αν και δεν είναι προφανζσ για τουσ μακθτζσ, ωςτόςο μια τζτοιου είδουσ πλθροφόρθςθ 

δεν είναι ξεκομμζνθ από τθν επιλεγμζνθ προσ μάκθςθ γνωςτικι περιοχι που ςτοχεφει θ 

παροφςα ζρευνα αφοφ ςυμπλθρϊνει τθ μακθςιακι διαδικαςία και τθν κακιςτά 

ουςιαςτικι προβάλλοντασ τθν εφαρμογι των Μακθματικϊν ςτθν κακθμερινι 

πραγματικότθτα. Για παράδειγμα, οι μακθτζσ μακαίνουν πωσ θ αναγκαιότθτα 

επαναπροςδιοριςμοφ των κτθμάτων των αρχαίων Αιγυπτίων μετά από τισ πλθμμφρεσ 

αυτζσ τουσ οδιγθςε ςτο να εφεφρουν και να δθμιουργιςουν τουσ πρϊτουσ κλαςματικοφσ 

αρικμοφσ. 
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4.3.5.2 Συναιςκθματικι εμπλοκι και ςυνεργατικι μάκθςθ ςτον CoSy_World 

 
Πςον αφορά τουσ δείκτεσ που ςυνδζονται με τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν, 

παρατθροφμε (Ρίνακασ 4.27) ότι μερικοί από αυτοφσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικοί και 

άλλοι δεν είναι. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι διάμεςοι ςτον Ρίνακα 4.27 δείχνουν ότι κατά τθ 

διάρκεια τθσ 1θσ και τθσ 2θσ online ςυνάντθςθσ το μακρο-ςενάριο παρζχει περιςςότερεσ 

ευκαιρίεσ για από κοινοφ λιψθ αποφάςεων (δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων) (SU2) των 

avatars, τα οποία ςυχνά ςυηθτοφν για τισ δραςτθριότθτεσ και πρζπει να αποφαςίςουν πϊσ 

να ςυνεχίςουν τθν επίλυςι τουσ. 

 

"Μζλοσ2Β": Σο Κάιρο είναι θ φτθνότερθ επιλογι, ςωςτά; 

2B2Α 

"Μζλοσ2Α": Ναι, το ίδιο βρικαμε κι εμείσ. 

2Α2B 

(Σα 2A και 2Β ανικουν ςτθν ίδια ομάδα ςε ςυγκεκριμζνο ςτάδιο του ςεναρίου αλλά 

φτάνουν ςτθ λφςθ δουλεφοντασ ανεξάρτθτα αφοφ το κακζνα από τα δφο αυτά avatars 

είναι ομάδεσ παιδιϊν που βρίςκονται μπροςτά ςε ζναν υπολογιςτι και δουλεφουν μαηί τισ 

δραςτθριότθτεσ που τουσ αντιςτοιχοφν.)  

 

Επιπλζον, ο δείκτθσ που περιγράφει δεξιότθτεσ δόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτα μζλθ 

μιασ ομάδασ (SU3) φαίνεται να υποςτθρίηεται ςε πολφ ςθμαντικό βακμό. Αυτό πικανόν να 

οφείλεται ςτο γεγονόσ του ότι το ςενάριο απαιτεί ουςιαςτικι ςυνεργαςία προκειμζνου να 

παρακολουκιςει κάποιοσ τθν εξελικτικι πορεία μιασ δραςτθριότθτασ, θ οποία με τθ ςειρά 

τθσ ςυνεπάγεται αλλθλεξάρτθςθ και αποτελεςματικι επικοινωνία μεταξφ των μελϊν τθσ 

ομάδασ, θ οποία είναι δφςκολο να προκφψει χωρίσ τθν φπαρξθ εμπιςτοςφνθσ. Θ 

εμπιςτοςφνθ ςυνδζεται επίςθσ άμεςα με τουσ ρόλουσ του κάκε avatar. Θ ποιοτικι 

ανάλυςθ δείχνει ότι οι αρχθγοί των ομάδων είναι παρεμβατικοί και ζχουν ςυμβουλευτικι 

ςτάςθ όταν επικρατοφν ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ ςτθν ομάδα. Τα μζλθ μιασ ομάδασ επίςθσ 

φαίνεται να εμφανίηουν ςυμπεριφορζσ που δείχνουν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ μεταξφ τουσ. 

π.χ. ζνα avatar αβίαςτα ακολουκεί ζνα άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ όταν αυτό κινείται ςε 

επόμενο ςτάδιο του ταξιδιοφ. 

 "Μζλοσ3Α": Πϊσ κα φτάςουμε ςτο Νείλο;  

3Α3Β 

"Μζλοσ3Β": Ακολοφκθςζ με. 

3Β3Α 
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Ο δείκτθσ που ςυνδζεται με τισ θγετικζσ δεξιότθτεσ (SU1) δεν είναι ςτατιςτικά ςθμαντικόσ. 

Ρικανότατα αυτό ςυμβαίνει διότι το ςενάριο δεν προβλζπει για τον αρχθγό τθσ κάκε 

ομάδασ ςθμαντικζσ ευκφνεσ ι ζναν ρόλο ιδιαίτερα ζντονο ςε ςχζςθ με τα άλλα μζλθ. 

 

Ο δείκτθσ που περιγράφει το ενδιαφζρον του κάκε avatar να ςυντονίςει τισ δράςεισ του 

(δεξιότθτεσ ςυντονιςμοφ) (GU1) είναι επίςθσ ςτατιςτικά ςθμαντικόσ. Τα αποτελζςματα 

δείχνουν μια ανιοφςα πορεία τθσ αξίασ τθσ GU1 από το ζνα ςτάδιο ςτο επόμενο. Αυτό 

ςθμαίνει ότι τα avatars δε χάνονται ςτον 3D εικονικό κόςμο του CoSy_World. Επίςθσ 

ςθμαίνει ότι αναηθτά το ζνα το άλλο, ςυγκεντρϊνονται ςε ομάδεσ όταν το ςενάριο το 

απαιτεί και ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων με τρόπο άμεςο. Ο δείκτθσ 

αυτόσ είναι ιδιαίτερα υψθλόσ κατά τθ διάρκεια του τρίτου ςταδίου του ςεναρίου όπου θ 

αφξθςθ του αρικμοφ των δραςτθριοτιτων προφανϊσ απαιτεί μεγαλφτερο ςυντονιςμό για 

καλφτερα αποτελζςματα. 

 

 "Μζλοσ3A": Ποφ είςαι;  

3Α 3Β 

"Μζλοσ3Β ": Ζρχομαι  

3Β 3Α 

 

Στον Ρίνακα 4.27 όλοι οι υπόλοιποι δείκτεσ που ςυνδζονται με τθ ςυμπεριφορά των 

avatars κακϊσ αυτά εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ δεν είναι 

ςτατιςτικά ςθμαντικοί. Για παράδειγμα, ο δείκτθσ GU2 (διατιρθςθ καλϊν ςχζςεων 

ανάμεςα ςτα μζλθ μιασ ομάδασ) είναι πάρα πολφ χαμθλόσ. Ωςτόςο, παρακολουκϊντασ τα 

βίντεο των online ςυναντιςεων παρατθροφμε ότι υπάρχουν λίγεσ περιπτϊςεισ τριβισ που 

κα απαιτοφςαν μια προςπάκεια αποκατάςταςθσ τθσ αρμονίασ και ςυνεργαςίασ από τθν 

πλευρά των άλλων μελϊν μιασ ομάδασ. Αυτό ςυμβαίνει πικανότατα διότι από τθ μια οι 

μακθτζσ απορροφϊνται από τα κακικοντα που απαιτοφν οι ρόλοι τουσ και από τθν άλλθ θ 

μεταξφ τουσ αλλθλεξάρτθςθ που απαιτείται προκειμζνου να επιλυκοφν οι δραςτθριότθτεσ 

δθμιουργεί μια ατμόςφαιρα ςυλλογικισ ευκφνθσ, θ οποία περιορίηει τθν εκ προκζςεωσ 

αδιαφορία ι εγωιςτικι ςυμπεριφορά. Κα μποροφςε, επίςθσ, να ζχει να κάνει με το 

γεγονόσ του ότι ςτον CoSy_World τα avatars υιοκετοφν ρόλουσ τουσ οποίουσ ζχουν 

αναλάβει με ςοβαρότθτα, πράγμα που είναι αρκετό για να υπερβοφν και να ξεπεράςουν 

οποιαδιποτε πειςματικι ι ιδιοτελι αντίδραςθ που ςυχνά παρατθρείται ςε ομαδικζσ 
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εργαςίεσ παραδοςιακοφ τφπου. Εξάλλου, μπορεί να ζχει να κάνει με τθ δομθμζνθ φφςθ 

τθσ Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ. 

 

Επίςθσ, είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ που οι μακθτζσ επικοινωνοφν για κζματα εκτόσ του 

ςεναρίου (GU3). Φαίνεται πωσ τα avatars επικεντρϊνονται ςτισ δραςτθριότθτεσ που 

πρζπει να εκτελζςουν ςφμφωνα με το ςενάριο χωρίσ να χρειάηεται ςχετικι υπενκφμιςθ 

από τον αρχθγό τθσ ομάδασ τουσ ι τον εκπαιδευτικό. Αυτό επιβεβαιϊνεται επίςθσ από το 

δείκτθ OTC (ςυνειςφορά εκτόσ κζματοσ) ο οποίοσ είναι επίςθσ ςτατιςτικά αςιμαντοσ και 

ςυνδζεται με τισ φορζσ που τα avatars δείχνουν ανία μζςα ςτον 3D κόςμο και τθν 

εκδθλϊνουν με αςυναρτθςίεσ και άςχετεσ κουβζντεσ. Το γεγονόσ του ότι οι δείκτεσ αυτοί 

είναι ςε χαμθλά επίπεδα μπορεί να οφείλεται ςτθν καινοτομικι φφςθ τθσ εμπειρίασ που 

οι μακθτζσ βιϊνουν αφοφ μζχρι τϊρα είχαν ςυνθκίςει ςε παραδοςιακά μοντζλα και 

περιβάλλοντα διδαςκαλίασ. 

 

Τζλοσ, κατά τθ διάρκεια του 4ου ςταδίου τα avatars ςυηθτοφν για τθν εμπειρία τουσ ςτον 

CoSy_World (Σχιμα 3.47, Σχιμα 4.59).  

 

Σχιμα 4.59: Συνεργατικζσ ςτρατθγικζσ Jigsaw και Ρροςομοίωςθ ςτο ςτάδιο 4. 

 

Σαν αποτζλεςμα, ςυλλζχκθκαν δεδομζνα που αφοροφν ςε αξιολογικζσ κρίςεισ (values) 

των μακθτϊν, δθλαδι ςτο πϊσ οι μακθτζσ βλζπουν τθν εμπειρία τουσ αυτι. Στα chat log 

files των μθνυμάτων που αντάλλαξαν μεταξφ τουσ παρατθρείται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 

ςυμμετοχισ των avatars τα οποία εκφράηουν ποικιλία απόψεων. Κα πρζπει να ςθμειωκεί 

ότι οι μακθτζσ ιταν αρκετά ενκουςιαςμζνοι με τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ: 

 

"Μζλοσ1A": Μου άρεςε πολφ αυτόσ ο κόςμοσ επειδι ηιςαμε πολλζσ περιπζτειεσ.  

"Μζλοσ1A": Ζνιωςα ςαν να ιμουν πραγματικά αλλοφ. 

"Μζλοσ1Β": Μου άρεςε ο πολιτιςμόσ και τα κτίςματά τουσ.   

 

Στουσ μακθτζσ άρεςε επίςθσ θ ευκαιρία για επικοινωνία που τουσ προςφζρονταν: 
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"Μζλοσ1A": Επίςθσ επειδι ςυνεργαςτικαμε και επικοινωνιςαμε με τθν άλλθ ομάδα.  

"Μζλοσ2A": Δεν ιταν καυμάςιο που επικοινωνιςαμε με τα άλλα παιδιά;  

"Μζλοσ2Β": Μποροφςαμε επίςθσ να επικοινωνοφμε γραπτϊσ μζςω υπολογιςτι. 

 

Είναι ενδιαφζρον να αναφερκοφμε και ςε κάποιεσ διακζςεισ που δείχνουν πϊσ τα παιδιά 

βιϊνουν τθν εμπλοκι τουσ με τα Μακθματικά μζςα από τον CoSy_World: 

 

"Μζλοσ2A": Μου άρεςε που χρθςιμοποιοφςαμε τα Μακθματικά κακϊσ προχωροφςαμε.  

"Μζλοσ3A":…που κάναμε Μακθματικά με ζνα τρόπο που ζμοιαηε με παιχνίδι.  

"Μζλοσ3Β": Που λφναμε Μακθματικά και παίρναμε αποφάςεισ. 

 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα μθνφματα που περιγράφουν τθν επικυμία των 

παιδιϊν να επαναλάβουν μια τζτοια εμπειρία μζςω του CoSy_World. 

 

"Μζλοσ1Β": Ιταν ςπουδαίο! Κα ικελα να είμαι ςε αυτόν τον κόςμο κάκε μζρα! 

"Μζλοσ3A":…Γιατί πρζπει να φφγουμε;  

"Μζλοσ3A":…Ιταν φανταςτικά! Να ξανάρκουμε!  

 

4.3.5.3 Γνωςτικι εμπλοκι και ςυνεργατικι μάκθςθ ςτον CoSy_World 

 

Στθν παροφςα μελζτθ αξιοποιιςαμε ζνα 3D εικονικό περιβάλλον και τθν CSCL ςε 

πραγματικζσ ςυνκικεσ μιασ ςχολικισ τάξθσ, για να διερευνιςουμε (ανάμεςα ςε άλλα) το 

πϊσ οι μακθτζσ, αλλθλεπιδρϊντασ ο ζνασ με τον άλλον, διαπραγματεφονται και 

μοιράηονται τισ γνϊςεισ τουσ προςπακϊντασ να κατανοιςουν βαςικζσ κλαςματικζσ 

ζννοιεσ. 

 

Θ ερμθνεία τθσ γνωςτικισ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ κατανόθςθσ των 

κλαςμάτων ζγινε μζςα από τθν ανάλυςθ του περιεχομζνου των chat log files. 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ ομάδασ Δραςτθριοτιτων (Στακμόσ Καφενείο), παρατθροφμε 

ότι τα avatars χρθςιμοποιοφν επιχειριματα που ςχετίηονται με τθν αναγνϊριςθ τθσ 

ζννοιασ ενόσ κλάςματοσ ωσ μζρουσ όλου μιασ επιφάνειασ και ςτθ ςυνζχεια ωσ μζρουσ 

ενόσ ςυνόλου αντικειμζνων (ςτακμόσ Νείλου) μζςω διαφόρων ςυςτθμάτων 

αναπαράςταςθσ (κφκλοι, γραμμζσ, ευκφγραμμα τμιματα, ςφνολα από βότςαλα) (1ο 

ςτάδιο, Janvier, 1987). Επίςθσ, αναγνωρίηουν τθν ζννοια τθσ ιςοδυναμίασ των κλαςμάτων 
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μζςα από διάφορα ςυςτιματα αναπαράςταςθσ (κφκλοι, γραμμζσ, ευκφγραμμα τμιματα, 

ςφνολα από βότςαλα) (1ο ςτάδιο, Janvier, 1987). 

 

"Μζλοσ1A”: Κάνεισ λάκοσ, ζχουν απομείνει 5 από τα 15 κομμάτια τθσ τυρόπιτασ - μπορείσ 

να το δεισ …  

 1 Α 1 Β  

"Μζλοσ1Β": Ναι, το βλζπω τϊρα.  

1 Β 1 Α 

 

Στθ δεφτερθ ομάδα Δραςτθριοτιτων (Στακμόσ Βιβλιοκικθ), ο ςτόχοσ είναι ο ευζλικτοσ 

χειριςμόσ τθσ ζννοιασ ενόσ κλάςματοσ ωσ μζρουσ όλου, κακϊσ επίςθσ και τθσ ζννοιασ τθσ 

ιςοδυναμίασ μζςα ςτο ίδιο ςφςτθμα αναπαράςταςθσ (ςυμβολικι αναπαράςταςθ – 

δραςτθριότθτεσ αντιςτοίχιςθσ) (2ο ςτάδιο, Janvier, 1987). Στο ςθμείο αυτό επίςθσ, τα 

avatars επιχειρθματολογοφν ςυηθτϊντασ, προκειμζνου να κατανοιςουν τισ κλαςματικζσ 

ζννοιεσ. 

 

"Μζλοσ3Β": 2/4 ιςοδφναμο του 1/2. κζψου τι κάναμε πριν 

3Β 3Α 

"Μζλοσ3A: τισ τυρόπιτεσ και ςτα ταψάκια; 

3Α3Β 

"Μζλοσ3Β": Ναι!  

3Β 3Α 

 

Τζλοσ, ςτθν τρίτθ ομάδα Δραςτθριοτιτων (Στακμόσ Ρυραμίδεσ), ο ςκοπόσ ιταν να 

αποκτθκεί θ ικανότθτα μετάφραςθσ μιασ ζννοιασ από το ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ 

ςτο άλλο. Για το λόγο αυτό δόκθκε ςτουσ μακθτζσ φφλλο εργαςίασ (Ραράρτθμα 2), όπου 

τουσ ηθτοφνταν να δϊςουν ςυμβολικι, εικονικι ι λεκτικι αναπαράςταςθ μιασ 

κλαςματικισ ζννοιασ (3ο ςτάδιο, Janvier, 1987). Οι απαντιςεισ που ζδωςαν τα παιδιά 

δείχνουν ότι οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν με μεγάλθ ευκολία ποικιλία αναπαραςτάςεων 

που ςυνάντθςαν ςτον CoSy_World, προκειμζνου να περιγράψουν και να 

επιχειρθματολογιςουν για το νόθμα και τθ ςθμαςία μιασ κλαςματικισ ζννοιασ. 

 

"Μζλοσ2Β": Σι ζγραψεσ ςτο πρϊτο; 

2Β 2Α 
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"Μζλοσ2A: Σο 1/2 είναι μεγαλφτερο από το 1/4. 

2Α 2Β 

"Μζλοσ2Β": Πϊσ το ζδειξεσ; 

2Β 2Α 

"Μζλοσ2A”: Με κφκλο. 

2Α 2Β 

 

Πςον αφορά τθν επικοινωνία μεταξφ των avatars όταν αυτά επζλυαν δραςτθριότθτεσ, 

πρϊτα επικεντρϊνονταν το κακζνα από τα avatars ςτθν επίλυςθ μιασ δραςτθριότθτασ και 

ςτθν περίπτωςθ που ικελαν να επιβεβαιϊςουν ζνα αποτζλεςμα ι όταν δυςκολεφονταν 

ςτθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ, τότε απευκφνονταν ςε avatars τθσ ομάδασ τουσ ι άλλθσ 

ομάδασ. Δεν είναι ςαφζσ εάν αυτό γινόταν λόγω τθ δφναμθσ τθσ ςυνικειασ (γιατί οι 

μακθτζσ είναι εξοικειωμζνοι με τον ανταγωνιςμό και όχι με τθ ςυνεργαςία) ι αν θ 

πολυπλοκότθτα τθσ επικοινωνίασ μζςω chat τουσ αποκάρρυνε από το να επιχειροφν μια 

μεγαλφτερου εφρουσ επικοινωνία όταν επζλυαν δραςτθριότθτεσ. 

 

Πςον αφορά τα μακθςιακά αποτελζςματα που ςυνδζονται με τουσ ςτόχουσ τθσ παροφςθσ 

ζρευνασ, προκειμζνου να αναλυκοφν και να ερμθνευτοφν τα δεδομζνα που αναφζρονται 

ςτθ βαςικι κατανόθςθ κλαςματικϊν εννοιϊν ωσ αποτζλεςμα τθσ γνωςτικισ εμπλοκισ των 

μακθτϊν (students’ cognitive engagement) ςτον CoSy_World χρθςιμοποιικθκε το μθ 

παραμετρικό κριτιριο z του Wilcoxon για δφο ςχετικά δείγματα (Corder & Foreman, 2009). 

Ο λόγοσ που χρθςιμοποιιςαμε το μθ παραμετρικό κριτιριο z του Wilcoxon ιταν ο μικρόσ 

αρικμόσ του δείγματοσ (24 μακθτζσ) και διότι οι μετριςεισ ζγιναν ςε δφο διαφορετικζσ 

χρονικζσ ςτιγμζσ πριν και μετά τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ. 

 

Ρίνακασ 4.28: Συνοπτικι μθ παραμετρικι ανάλυςθ τθσ διακφμανςθσ (Wilcoxon z), για τουσ 

δείκτεσ που ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ κλαςματικϊν εννοιϊν. 

 criterion 

Wilcoxon (z) 

Means 

Δείκτεσ κριτθρίων  Pretest Posttest 

C z= -4.29* 6.33 12.92 

R z= -4.30
*
 5.04 27.96 

RC z= -4.30
*
 12.91 21.63 

*p<0.001 
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Ππωσ παρατθρείται ςτον Ρίνακα 4.28 τα αποτελζςματα που αφοροφν ςτθν κατανόθςθ 

βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν είναι επίςθσ αρκετά ενκαρρυντικά. Ππωσ μποροφμε να 

δοφμε από τα τρία κριτιρια (C,R,RC), μετά τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ οι μακθτζσ δίνουν πιο 

πειςτικζσ απαντιςεισ που αφοροφν ςτθν κατανόθςθ που ζχουν για τα κλάςματα. Αυτό 

ςθμαίνει ότι απαντιςεισ τουσ εμπεριζχουν πειςτικά επιχειριματα όταν απαντοφν ςε 

ερωτιςεισ που ςυνδζονται με τισ ςυγκεκριμζνεσ βαςικζσ μακθματικζσ ζννοιεσ. Στα 

επιχειριματά τουσ οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν επίςθσ μια ςειρά από εικονικζσ, ςυμβολικζσ 

και λεκτικζσ αναπαραςτάςεισ. Το παράδειγμα που ακολουκεί (Ρίνακασ 4.29) το οποίο 

αντλείται από τθν ποιοτικι ανάλυςθ των απαντιςεων των μακθτϊν ςτο ερωτθματολόγιο 

(pretests και posttests) επιβεβαιϊνει τθ διαπίςτωςθ αυτι.  

 

Ρίνακασ 4.29: Ραράδειγμα που αφορά ςτθν κατανόθςθ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν 

(από τα pretests και posttests). 

Ερϊτθςθ: Ποιο κλάςμα είναι μεγαλφτερο, το 1/2 ι το 3/4 και πόςο; 

Νίκοσ (πριν) 

1/2 < 3/4  

Νίκοσ (μετά) 

1/2 < 3/4 

Διότι το 3/4 είναι περιςςότερα  

(Επίςθσ, 

 - ηωγραφίηει ζναν κφκλο, τον χωρίηει ςε 4 ίςα 

μζρθ και χρωματίηει τα 3. 

- ηωγραφίηει ζναν άλλο ίδιο κφκλο, τον χωρίηει 

ςε 2 ίςα μζρθ και χρωματίηει τα 1). 

 

Ο Νίκοσ φαίνεται να ζχει κατανοιςει τθ ςχζςθ μεταξφ των κλαςμάτων 1/2 και 3/4, αφοφ 

ςτα επιχειριματά του μπορεί να αναγνωρίςει τθν ζννοια τθσ ςχζςθσ αυτισ μζςα από ζνα 

ςφςτθμα εικονικισ αναπαράςταςθσ (κφκλο), μπορεί να χειριςτεί με ευελιξία τθν ζννοια 

μζςα ςτο ςυμβολικό ςφςτθμα αναπαράςταςισ τθσ και μπορεί να κάνει μετάφραςθ τθσ 

ζννοιασ από το ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ ςτο άλλο (εικονικι, ςυμβολικι, λεκτικι). 

 

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ βελτίωςθ των μακθτϊν ςτθν κατανόθςθ των κλαςματικϊν εννοιϊν 

και ςτθν ικανότθτα να εκφραςτοφν και να επιχειρθματολογιςουν ιταν εντυπωςιακι. Σε 

ςφγκριςθ με τα αντίςτοιχα αποτελζςματα που πιραμε από τα pretests οι μακθτζσ, παρόλο 

που είχαν παρακολουκιςει τον ίδιο αρικμό ςυνεδριϊν διδαςκαλίασ μζςα ςτθν 
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παραδοςιακι τάξθ, οι κατανοιςεισ τουσ για τισ κλαςματικζσ ζννοιεσ δεν ιταν ξεκάκαρεσ 

και τα επιχειριματά τουσ ιταν φτωχά. 

 

Και πάλι όμωσ, δεν είναι απόλυτα ςαφζσ αν οι γνωςτικοί ι και οι ςυναιςκθματικοί 

παράγοντεσ που αναπτφχκθκαν ςτον CoSy_World ιταν κακοριςτικοί ςτο να ζχουμε αυτά 

τα αποτελζςματα ι αν θ κφρια υπεφκυνθ ιταν θ καινοτομικι φφςθ τθσ εμπειρίασ που 

βίωςαν ςτον CoSy_World και θ ςυνακόλουκθ αφοςίωςθ των παιδιϊν μζςα από αυτιν ςτο 

ςτόχο τουσ. 

 

Στθν ομάδα ελζγχου δόκθκε επίςθσ το ίδιο ερωτθματολόγιο ςτουσ μακθτζσ τισ ίδιεσ 

χρονικζσ ςτιγμζσ. Στο ενδιάμεςο διάςτθμα ηθτιςαμε από τον εκπαιδευτικό τθσ ομάδασ 

ελζγχου (18 μακθτζσ) να αφιερϊςει αντίςτοιχο αρικμό ωρϊν ςτθ διδαςκαλία βαςικϊν 

κλαςματικϊν εννοιϊν αξιοποιϊντασ δραςτθριότθτεσ από το ςχολικό εγχειρίδιο και 

ακολουκϊντασ τθ δικι του διδακτικι μζκοδο. 

 

Ρίνακασ 4.30: Συνοπτικι μθ παραμετρικι ανάλυςθ τθσ διακφμανςθσ (Wilcoxon z), για τουσ 

δείκτεσ που ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ κλαςματικϊν εννοιϊν. 

 criterion 

Wilcoxon (z) 

Means 

Δείκτεσ κριτθρίων  Pretest Posttest 

C z= -3.79* 8.61 11.00 

R z= -3.41* 6.23   7.62 

RC z= -3.54* 11.78 12.95 

*
 p<0.05 

 

Από τα τρία κριτιρια (C,R,RC) φαίνεται ότι οι μακθτζσ τθσ ομάδασ ελζγχου δεν εμφανίηουν 

μεγάλθ διαφορά ςτθν πειςτικότθτα των απαντιςεϊν τουσ ανάμεςα ςτο πριν όςο και ςτο 

μετά τθν εναςχόλθςι τουσ με τισ βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ (Ρίνακασ 4.30). Με άλλα 

λόγια, οι απαντιςεισ τουσ δεν εμπεριζχουν ποικιλία αναπαραςτάςεων και δε φαίνεται να 

εμφανίηουν ευελιξία ςτθ χριςθ τουσ όταν πρόκειται να επιχειρθματολογιςουν για τισ 

ςυγκεκριμζνεσ κλαςματικζσ ζννοιεσ. 
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4.3.6 Συμπεράςματα  

 

Θ ποιοτικι ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν και γενικότερα τθσ επικοινωνίασ 

τουσ ςτο 3D περιβάλλον του CoSy_World, κακϊσ και των μακθςιακϊν τουσ 

αποτελεςμάτων όπωσ φαίνεται μζςα από τα pre- και posttest, δείχνει ότι θ Διδακτικι 

Ραρζμβαςθ που προτείνεται υποςτθρίηει ςε ςθμαντικό βακμό τθν εμπλοκι των μακθτϊν 

ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Αυτό είναι εμφανζσ από το γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι 

δείκτεσ εμφανίηουν ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα, θ οποία με τθ ςειρά τθσ δείχνει μια πιο 

βακιά κατανόθςθ των εννοιϊν ςε ςχζςθ με αυτιν που επιτυγχάνεται μζςα από ζνα 

παραδοςιακό μοντζλο διδαςκαλίασ. Επίςθσ, παρατθρείται ότι το ενδιαφζρον των μακθτϊν 

ιταν ςε υψθλά επίπεδα και ςτισ τζςςερισ online ςυναντιςεισ τουσ ςτον κόςμο. Οι μακθτζσ 

διαπραγματεφονταν τθ δόμθςθ τθσ γνϊςθσ αλλθλεπιδρϊντασ μεταξφ τουσ αλλά και με το 

περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, ςυμμετείχαν ςε μια διαρκι διαδικαςία μάκθςθσ και 

ανζπτυςςαν τθν κατανόθςι τουσ για τα βαςικά κλάςματα κακϊσ και τθν ικανότθτά τουσ 

να εκφράηουν τισ κατανοιςεισ τουσ αυτζσ μζςα από μια ςειρά ποικίλων 

αναπαραςτάςεων. Αυτό υποδθλϊνει ότι θ προτεινόμενθ παρζμβαςθ διευκολφνει τθ 

ςυνεχι ανατροφοδότθςθ μεταξφ των δφο κφριων μεταφορϊν τθσ μάκθςθσ, τθσ απόκτθςθσ 

τθσ γνϊςθσ και τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτιν, θ οποία οδθγεί ςε μια πιο αςφαλι και ςίγουρθ 

κατανόθςθ των εννοιϊν (Sfard, 1998). 

 

Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι τα αποτελζςματα επιβεβαιϊνουν τα ευριματα από μελζτεσ 

που υποςτθρίηουν ότι τα online 3D εικονικά περιβάλλοντα μποροφν να υποςτθρίξουν με 

αποτελεςματικό τρόπο τθ διδαςκαλία των διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων (Chen et al. 

2007; Dieterle & Clark, 2007). Με άλλα λόγια, τα περιβάλλοντα αυτά μποροφν επίςθσ να 

υποςτθρίξουν τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν που ςχετίηεται με ζνα διαφορετικό τρόπο 

ςκζψθσ και με διαφορετικοφσ μθχανιςμοφσ καταςκευισ τθσ γνϊςθσ. 

 

4.3.7 Σφνοψθ τθσ Ρρϊτθσ Ρειραματικισ Διδακτικισ Εφαρμογισ 

 

Στθν ενότθτα 4.3 αρχικά περιγράφτθκαν τα βιματα ςχεδιαςμοφ τθσ πρϊτθσ Ρειραματικισ 

Διδακτικισ Εφαρμογισ που ζγινε ςτο πλαίςιο τθσ μικτισ διερευνθτικισ μεκόδου. Το 

πρϊτο βιμα περιλάμβανε το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ ποιοτικισ προςζγγιςθσ. Το 

δεφτερο βιμα, τθ διαδικαςία άντλθςθσ ποιοτικϊν κριτθρίων και ποςοτικϊν δεικτϊν για 

τθν αξιολόγθςθ των δεδομζνων. Το τρίτο βιμα, τθν επιλογι του ςτατιςτικοφ κριτθρίου για 
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τθν ανάλυςθ των δεδομζνων ςτθ βάςθ ποςοτικισ προςζγγιςθσ. Τζλοσ, το τζταρτο βιμα 

περιελάμβανε τθ ςυγκριτικι ερμθνεία των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν αποτελεςμάτων.  

 

Στθ ςυνζχεια, διατυπϊκθκε ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ που ςυνδεόταν 

με τθν ενίςχυςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ, 

κακϊσ οι μακθτζσ επιλφουν δραςτθριότθτεσ για τα μακθματικά. Θ επίλυςθ των 

δραςτθριοτιτων αποτελοφςε μζροσ ενόσ μακρο-ςεναρίου το οποίο προτάκθκε για να 

ςυντελζςει ςτθ δθμιουργία κατάλλθλων παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν ςτον 3D CoSy_World. 

 

Στθ διδακτικι Ρειραματικι Εφαρμογι πιραν μζροσ 24 μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ του 

Δθμοτικοφ με το δάςκαλό τουσ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ των Μακθματικϊν. Οι μακθτζσ 

εργάςτθκαν ςυνεργατικά και εκπροςωπικθκαν ςτον 3D CoSy_World από avatars. Κατά τθ 

διάρκεια τθσ Ρειραματικισ Εφαρμογισ, ορίςτθκε και μια αντίςτοιχθ τάξθ ςαν Ομάδα 

Ελζγχου 18 μακθτϊν ςτθν οποία δεν ζγινε καμία παρζμβαςθ.  

 

Τα δεδομζνα ςυλλζχτθκαν από ποικιλία πθγϊν όπωσ τα chat μθνφματα από τα log files του 

λογιςμικοφ, τισ βιντεοςκοπθμζνεσ εγγραφζσ των online ςυναντιςεων των μακθτϊν ςτον 

3D κόςμο, αλλά και από ερωτθματολόγια που δόκθκαν ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ 

Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ. 

 

Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων και τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων προζκυψαν 

χριςιμα ςυμπεράςματα για τθν αποτελεςματικότθτα του 3D CoSy_World αλλά και του 

προτεινόμενου μακρο-ςεναρίου ςχετικά με τθν ενίςχυςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ 

διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ των Μακθματικϊν. Το 

βαςικό ςυμπζραςμα είναι ότι ο 3D CoSy_World και το προτεινόμενο μακρο-ςενάριο 

υποςτθρίηουν ςε μεγάλο βακμό τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςε μια ςυνεχι διαδικαςία 

διαπραγμάτευςθσ των κατανοιςεϊν τουσ για τα βαςικά κλάςματα, αλλθλεπιδρϊντασ 

μεταξφ τουσ αλλά και με το περιβάλλον. Αυτό το επιβεβαιϊνει θ ποιοτικι ανάλυςθ αλλά 

και το γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι δείκτεσ εμφανίηουν ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα. 

 

Ωςτόςο, προκειμζνου να επιβεβαιωκεί θ αξιοπιςτία και θ αποτελεςματικότθτα του 

προτεινόμενου CoSy_World και του μακρο-ςεναρίου ςχετικά με το ςκοπό και τουσ 

ςτόχουσ τθσ παροφςασ ζρευνασ αλλά και να γίνει βακφτερθ μελζτθ τθσ γνωςτικισ 
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εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε μια 

Δεφτερθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ. Στθν παρακάτω ενότθτα ακολουκεί θ περιγραφι τθσ, 

κακϊσ και θ ανάλυςθ και θ ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ. 

 

 

4.4 Αξιολόγθςθ Ρειραματικισ Διδακτικισ Εφαρμογισ (ΦΑΣΗ 2) 

 

Θ Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ ζδειξε ότι ο 3D CoSy_World και το προτεινόμενο μακρο-

ςενάριο ενιςχφουν ςε μεγάλο βακμό ποικίλεσ διαςτάςεισ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ 

διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Οι περιςςότεροι δείκτεσ εμφανίηουν ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα και θ κατανόθςθ των βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν φαίνεται να είναι ςε 

γενικζσ γραμμζσ βακφτερθ ςε ςχζςθ με αυτι που επιτυγχάνεται από ζνα παραδοςιακό 

μοντζλο διδαςκαλίασ. Ωςτόςο, υπιρχαν δείκτεσ που δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικοί. Από 

αυτοφσ ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει ο δείκτθσ που ςυνδεόταν με τθν ανάπτυξθ 

θγετικϊν δεξιοτιτων, που ςθμαίνει ότι οι παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ που δθμιουργικθκαν 

ςτον 3D CoSy_World μζςα από το προτεινόμενο μακρο-ςενάριο δεν ςτιριξαν το ρόλο του 

θγζτθ. Επίςθσ, οι δείκτεσ που ςυνδζονται με τθ γνωςτικι εμπλοκι και τα αποτελζςματα  

που αφοροφςαν ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν εμφάνιςαν μεν 

ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα, αλλά προκειμζνου να αποκτθκεί μια πιο αντικειμενικι άποψθ 

προζκυψε θ ανάγκθ βακφτερθσ μελζτθσ και ανάλυςθσ. Τζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ μικτισ 

διερευνθτικισ μεκόδου, προτείνεται θ γενίκευςθ των αποτελεςμάτων μζςα από 

διαφορετικζσ ομάδεσ – διαφορετικά δείγματα (ενότθτα 4.2). 

 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ, θ Διδακτικι Εφαρμογι εφαρμόςτθκε ξανά με ςκοπό από τθ 

μια τθν επιβεβαίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του προτεινόμενου 3D 

CoSy_World και του μακρο-ςεναρίου ςχετικά με τθν ενίςχυςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν 

ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και από τθν άλλθ τθ βακφτερθ μελζτθ τθσ 

γνωςτικισ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ.  

 

Ππωσ και ςτθν Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ (Σχιμα 4.56), αρχικά ζγινε ο διερευνθτικόσ 

ςχεδιαςμόσ ςτθ βάςθ μιασ ποιοτικισ προςζγγιςθσ (βιμα 1). Αυτό ςθμαίνει διατφπωςθ των 

ερευνθτικϊν ερωτθμάτων και προςδιοριςμό του δείγματοσ. Ακολοφκθςε ςυλλογι των 

δεδομζνων και ανάλυςι τουσ με τθν αξιοποίθςθ ποιοτικϊν προςεγγίςεων. Κάνοντασ 

χριςθ των ποιοτικϊν κριτθρίων (δθμιουργία εργαλείου) και των ποςοτικϊν δεικτϊν 
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(δθμιουργία ταξινομίασ) που αναπτφχκθκαν μζςω των διαδικαςιϊν που περιγράφτθκαν 

κατά τθν Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ, ζγινε ποιοτικι και ποςοτικι ανάλυςθ των 

δεδομζνων (βιμα 3). Το βιμα 2 εδϊ δε χρειάςτθκε να εφαρμοςτεί, εφόςον αντιςτοιχεί 

ςτθ δθμιουργία του εργαλείου ποιοτικισ αξιολόγθςθσ και τθσ ταξινομίασ που ςυνδζκθκε 

με τουσ ποςοτικοφσ δείκτεσ, πράγμα που χρειάςτθκε να γίνει μόνο κατά τθν Ρρϊτθ 

Διδακτικι Ραρζμβαςθ). Στθ ςυνζχεια, ζγινε ερμθνεία και ςφγκριςθ των ποιοτικϊν και 

ποςοτικϊν αποτελεςμάτων (βιμα 4). 

 

Ακολοφκθςε ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων των δφο διδακτικϊν Ρειραματικϊν 

Εφαρμογϊν. Στο ςθμείο αυτό, προζκυψε επίςθσ θ ανάγκθ για μια επιπλζον ανάλυςθ και 

μελζτθ των γνωςτικϊν αποτελεςμάτων των δφο Διδακτικϊν Ραρεμβάςεων.  

 

Τζλοσ, διατυπϊνονται ςυμπεράςματα που αφοροφν ςτο ςφνολο των αποτελεςμάτων των 

δφο Διδακτικϊν Ραρεμβάςεων. 

 

 4.4.1 Σκοπόσ Διδακτικισ Εφαρμογισ  

 

Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ Δεφτερθσ Διδακτικισ Εφαρμογισ ιταν να διερευνθκεί θ 

αποτελεςματικότθτα του προτεινόμενου 3D CoSy_World και του μακρο-ςεναρίου ςχετικά 

με τθν ενίςχυςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

κακϊσ οι μακθτζσ διδάςκονται Μακθματικά (βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ) ςτθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Συγκεκριμζνα, ερευνικθκε το κατά πόςο οι προτεινόμενεσ 

παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ ενιςχφουν, προωκοφν και υποςτθρίηουν τθ ςυναιςκθματικι 

εμπλοκι, τθν εμπλοκι των μακθτϊν που ςυνδζεται με τθ ςυμπεριφορά και τθ γνωςτικι 

εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

 

Μζςα από το ςκοπό αυτό επιδιϊκεται από τθ μια θ αξιοπιςτία και θ αποτελεςματικότθτα 

του προτεινόμενου 3D CoSy_World και του μακρο-ςεναρίου ςχετικά με τθν ενίςχυςθ τθσ 

εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και από τθν άλλθ θ 

βακφτερθ μελζτθ τθσ γνωςτικισ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ.  
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4.4.2 Το δείγμα 

 
Κατά τθ Δεφτερθ Διδακτικι Εφαρμογι πιραν μζροσ 19 μακθτζσ τθσ Στϋ Τάξθσ ενόσ 

Δθμόςιου Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ Κθφιςιάσ οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτθ εκτζλεςθ των 

δραςτθριοτιτων του προτεινόμενου ςεναρίου, ςτο χϊρο του εργαςτθρίου του ςχολείου 

τουσ. Θ Διδακτικι Ραρζμβαςθ διιρκθςε 9 εβδομάδεσ και οι μακθτζσ ςυναντικθκαν 

διαδικτυακά ςτον 3D CoSy_World 4 φορζσ (από δφο διδακτικζσ ϊρεσ τθν κάκε φορά) κατά 

τθ διάρκεια του μακιματοσ των Μακθματικϊν.  

 

Τθν πρϊτθ εβδομάδα δόκθκε ςτουσ μακθτζσ ερωτθματολόγιο (pre-test) με ςκοπό να 

αποκομιςτεί μια γενικι εικόνα για τισ κατανοιςεισ τουσ που ςυνδζονται με βαςικζσ 

κλαςματικζσ ζννοιεσ (Ραράρτθμα 5, 6). 

 

Τισ επόμενεσ δφο εβδομάδεσ, οι μακθτζσ επιςκζφτθκαν διαδικτυακά διάφορουσ 3D 

εικονικοφσ κόςμουσ δομθμζνουσ ςτθν πλατφόρμα του Active Worlds με ςκοπό τθν 

εξοικείωςι τουσ με το λογιςμικό (επιλογι avatar, επικοινωνία μζςω chat, κ.λπ.) (πιλοτικά 

τεςτ). Ακολοφκθςαν οι online ςυναντιςεισ τουσ ςτον 3D CoSy_World για 4 εβδομάδεσ. 

Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου οι μακθτζσ ενεπλάκθςαν ςε δραςτθριότθτεσ που 

ςυνδζονταν με τθν κατανόθςθ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν.  

 

Τθν 9θ εβδομάδα δόκθκε ςτουσ μακθτζσ ερωτθματολόγιο (posttest) με ςκοπό τθ 

διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ ςτισ 

κατανοιςεισ τουσ για τισ βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ που ςυνάντθςαν μζςα από τισ 

δραςτθριότθτεσ. 

 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι μακθτζσ είχαν ιδθ διδαχκεί τισ ςυγκεκριμζνεσ κλαςματικζσ 

ζννοιεσ ςε διάφορα διαςτιματα ςτο παρελκόν και μάλιςτα πιο εςτιαςμζνα τουσ πρϊτουσ 

δφο μινεσ τθσ Στ’ τάξθσ. Στθν πραγματικότθτα και ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

οι μακθτζσ διδάςκονται κλάςματα ςυνολικά περίπου 4 μινεσ (2 μινεσ κατά τθν Εϋ Τάξθ 

και 2 μινεσ κατά τθν Στϋ Τάξθ). Ωςτόςο, το ερωτθματολόγιο που δόκθκε ςτθν αρχι 

(pretest) ζδειξε ότι οι μακθτζσ είχαν αρκετζσ ελλείψεισ και λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ ςε 

ό,τι αφορά ςτισ κατανοιςεισ τουσ για βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ. 

 

Από τθ άλλθ, και ςτθν περίπτωςθ αυτι οι μακθτζσ είχαν πολφ βαςικζσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ ςχετικά με τθ χριςθ του υπολογιςτι. Ειδικά θ εμπειρία τουσ ςτθ χριςθ 3D 
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περιβαλλόντων ιταν ανφπαρκτθ. Επίςθσ, αν και ςτο ςχολείο υπιρχε εργαςτιριο 

πλθροφορικισ (το οποίο δθμιουργικθκε από εμάσ για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνάσ μασ), οι 

εκπαιδευτικοί δεν το χρθςιμοποιοφςαν διότι δε γνϊριηαν από υπολογιςτζσ.  

 

Στθν περίπτωςθ αυτι, χρθςιμοποιιςαμε 7 υπολογιςτζσ (6 για τουσ μακθτζσ και 1 για το 

δάςκαλο). Ο κάκε υπολογιςτισ αντιςτοιχοφςε ςε μια ομάδα 3-4 παιδιϊν και θ κάκε ομάδα 

αναπαριςτανόταν από 1 avatar ςτον 3D CoSy_World. Ρριν από κάκε online ςυνάντθςθ, θ 

κάκε ομάδα αποφάςιηε για το ποιοσ κα ιταν ο χειριςτισ του υπολογιςτι. Βεβαίωσ, κατά 

τθ διάρκεια των ςυναντιςεων ο ρόλοσ αυτόσ μποροφςε να εναλλάςςεται μεταξφ των 

μακθτϊν τθσ ομάδασ, αν προζκυπτε κάποια αδυναμία. Οι απαντιςεισ που θ κάκε ομάδα 

κα ζδινε μζςω chat ςτον 3D κόςμο κα ιταν κοινζσ αποφάςεισ των μελϊν των ομάδων, 

όπωσ και οι ερωτιςεισ ι οι απόψεισ που κα χρειαηόταν να διατυπϊςουν. 

 

 4.4.3 Μζςα και διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων  

 

Τα δεδομζνα που ςυνδζονταν με τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ Δεφτερθσ Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ 

ςυλλζχτθκαν από ποικίλεσ πθγζσ: από τα μθνφματα μζςω chat (από τα the log files του 

ActiveWorlds), από τισ βιντεοςκοπθμζνεσ online ςυναντιςεισ των μακθτϊν κακϊσ επίςθσ 

από τα ερωτθματολόγια που δόκθκαν ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ Διδακτικισ 

Ραρζμβαςθσ (pretests και posttests) (Ρίνακασ 4.22). Θ ποιοτικι ανάλυςθ ζγινε ςτθ βάςθ 

των κριτθρίων που αντλικθκαν από τθν Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ. Επίςθσ, θ ποςοτικι 

ανάλυςθ των δεδομζνων ζγινε ςτθ βάςθ των δεικτϊν και τθσ αντίςτοιχθσ ταξινομίασ, όπωσ 

προζκυψαν από τθν Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ. Για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ 

χρθςιμοποιικθκαν κι εδϊ τα ςτατιςτικά μθ παραμετρικά κριτιρια των Wilcoxon’s και 

Friedman’s (Corder & Foreman, 2009). 

 

4.4.4 Αξιολόγθςθ του ςεναρίου CSCL ςτον CoSy_World 

  

Κυμίηουμε ότι θ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ 

ςυνδζεται με το βακμό ςτον οποίο:  

α) Oι μακθτζσ εςτιάηονται ςτουσ ςτόχουσ τουσ. Ρροκειμζνου οι μακθτζσ να πετφχουν το 

ςτόχο τουσ μζςα από το ρόλο τουσ ςτθν ομάδα ςτθν οποία ανικουν, πρζπει να 
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αναπτφξουν θγετικζσ δεξιότθτεσ (SU1), δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων (SU2) και δεξιότθτεσ 

δόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μελϊν μιασ ομάδασ (SU3).  

β) Oι μακθτζσ εκδθλϊνουν ενδιαφζρον ςτθν ομάδα τουσ προκειμζνου να επιλφςουν τισ 

δραςτθριότθτεσ, κακϊσ βρίςκονται αντιμζτωποι με τθ ροι και τα ςτάδια του 

προτεινόμενου ςεναρίου. Για το λόγο αυτό, επικοινωνοφν με τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ 

τουσ προκειμζνου να πετφχουν το ςυντονιςμό τουσ (δεξιότθτεσ ςυντονιςμοφ) (GU1) και τθ 

διατιρθςθ καλϊν ςχζςεων μεταξφ των μελϊν (δεξιότθτεσ καλϊν ςχζςεων) (GU2). 

Επιπροςκζτωσ, υπάρχουν φορζσ που τα avatars επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και ςυηθτοφν 

για κζματα εκτόσ ςεναρίου (GU3). 

γ) Oι μακθτζσ εκδθλϊνουν ανία (ςυνειςφρορά εκτόσ κζματοσ) (OTC). Σαν αποτζλεςμα, 

ξεφεφγουν από τθν ομάδα και θ ςυμβολι τουσ ςε ςυηθτιςεισ είναι άνευ ςθμαςίασ και 

αςυνάρτθτθ.  

δ) Oι μακθτζσ εκφράηουν αξίεσ και ςυναιςκιματα ςχετικά με τθν εμπειρία που βίωςαν 

ςτον 3D εικονικό κόςμο. Θ ευκαιρία για μια τζτοια ςυηιτθςθ τουσ εμφανίηεται κατά τθ 

διάρκεια τθσ 4θσ διαδικτυακισ τουσ ςυνάντθςθ.  

 

Κυμίηουμε επίςθσ ότι για να αποτιμθκεί το επίπεδο τθσ ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ των 

μακθτϊν (students’ affective engagement), από τα log files των chat ςυηθτιςεων 

αντλικθκαν ποιοτικά κριτιρια και ποςοτικοί δείκτεσ. Ο Ρίνακασ 4.31 μασ υπενκυμίηει τα 

κριτιρια και τουσ δείκτεσ και επιπλζον δείχνει παραδείγματα των chat μθνυμάτων και τθσ 

διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων . 

 
Ρίνακασ 4.31: Ροιοτικά κριτιρια και ποςοτικοί δείκτεσ που ςυνδζονται με τθ 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν. 

Συναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν 

Ροιοτικά κριτιρια Ροςοτικοί Δείκτεσ Ραραδείγματα 

μθνυμάτων chat 

Διαδικαςία 

ςυλλογισ 

δεδομζνων 

Οι μακθτζσ 

εςτιάηονται ςτο 

ςτόχο τουσ.  

Θγετικζσ δεξιότθτεσ 

(SU1). 

2A: “ Ασ ελζγξουμε ξανά 

τα αποτελζςματα”. Λιψθ ςθμειϊςεων 

από παρατιρθςθ 

και κωδικοποίθςθ 

των chat 

μθνυμάτων. 

Δεξιότθτεσ λιψθσ 

αποφάςεων (SU2). 

1A: “Ψθφίηω το Μζλοσ 

4!”. 

Δεξιότθτεσ δόμθςθσ 

εμπιςτοςφνθσ (SU3.) 

 

3Α: “Πϊσ κα φτάςω ςτο 

Νείλο?”. 
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Οι μακθτζσ 

εκδθλϊνουν 

ενδιαφζρον .  

Συντονιςμόσ ομάδασ 

(GU1 ). 

2A: “Ποφ είςαι 3Α?”.   

Λιψθ ςθμειϊςεων 

από παρατιρθςθ 

και κωδικοποίθςθ 

των chat 

μθνυμάτων. 

Διατιρθςθ καλϊν 

ςχζςεων (GU2).  

2B: “Χρειάηεςαι κάποια 

βοικεια; (2Β1Β). 

 

Συηθτιςεισ για κζματα 

εκτόσ ςεναρίου (GU3). 

3Α: “Μπορείσ να πετάξεισ 

ςαν εμζνα; (3Α3Β). 

Οι μακθτζσ 

εκδθλϊνουν ανία.  
Ανία (OTC). 

3Β: OTTΡΦΦΦΦ!!!!! 

 

Λιψθ ςθμειϊςεων 

από παρατιρθςθ 

και κωδικοποίθςθ 

των chat 

μθνυμάτων. 

Οι μακθτζσ 

εκφράηουν αξίεσ και 

ςυναιςκιματα.  

Αξίεσ και 

ςυναιςκιματα 

(μόνο ποιοτικι 

ανάλυςθ). 

1A: “Μασ αρζςει πολφ 

αυτόσ ο κόςμοσ γιατί ηεισ 

μια μεγάλθ περιπζτεια!”. 

Λιψθ ςθμειϊςεων 

από παρατιρθςθ 

και κωδικοποίθςθ 

των chat 

μθνυμάτων. 

 

Ρροκειμζνου να μελετιςουμε και να αποτιμιςουμε το βακμό τθσ ςυμπεριφορικισ 

εμπλοκισ των μακθτϊν, είδαμε τισ περιπτϊςεισ τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ των μακθτϊν 

(AP) ςτθν επίλυςθ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων. Αναφερόμαςτε ςε δείκτεσ που 

περιγράφουν δράςεισ των μακθτϊν κατά τισ οποίεσ ρωτοφν, απαντοφν, εκφράηουν 

απόψεισ ι ανακοινϊνουν, όταν μζςω των avatars απευκφνονται ςε άλλο avatar τθσ ίδιασ 

ομάδασ ι ςτο δάςκαλό τουσ (API) ι ςε avatar τθσ άλλθσ ομάδασ (APC). 

 

Επίςθσ, εξετάςτθκε ο βακμόσ ςτον οποίο τα avatars αλλθλεπιδροφν με τον CoSy_World 

(δραςτθριότθτεσ εκτόσ αναλυτικοφ προγράμματοσ - ECA) κακϊσ ςυμμετζχουν ςε διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ και περιθγοφνται ςτον 3D εικονικό κόςμο (για παράδειγμα τα avatars 

ςυχνά διαβάηουν πινακίδεσ με πλθροφορίεσ για τθν προζλευςθ των κλαςματικϊν αρικμϊν 

ι για τθ ηωι των κατοίκων του Αρχαίου Καΐρου). 

 

Σαν αποτζλεςμα, για να αποτιμθκεί θ ςυμπεριφορικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, ζχουν αντλθκεί αντίςτοιχα κριτιρια και δείκτεσ. Ο πίνακασ που 

ακολουκεί περιζχει επίςθσ παραδείγματα των chat μθνυμάτων κακϊσ και τθ διαδικαςία 

ςυλλογισ των δεδομζνων (Ρίνακασ 4.32).  
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Ρίνακασ 4.32: Ροιοτικά κριτιρια και ποςοτικοί δείκτεσ ςχετικά με τθ ςυμπεριφορικι 

εμπλοκι των μακθτϊν. 

Συμπεριφορικι εμπλοκι των μακθτϊν  

Ροιοτικά κριτιρια Ροςοτικοί Δείκτεσ Ραραδείγματα 

μθνυμάτων chat 

Διαδικαςία ςυλλογισ 

δεδομζνων 

Ενεργι ςυμμετοχι των 

μακθτϊν ςε 

ςυηθτιςεισ 

προκειμζνου να 

επιλφςουν 

προβλιματα. 

 

ωτοφν, απαντοφν, 

εκφράηουν απόψεισ 

απευκφνονται ςε 

avatar τθσ ομάδασ 

τουσ ι ςτο δάςκαλό 

τουσ (API).  

4A: “Σελικά, ποφ κα 

ταξιδζψουμε?”  

(4A 3Α). 

 
Λιψθ ςθμειϊςεων 

από παρατιρθςθ και 

κωδικοποίθςθ των 

chat μθνυμάτων. 
ωτοφν, απαντοφν, 

εκφράηουν απόψεισ 

απευκφνονται ςε 

avatar άλλθσ ομάδασ 

(APC). 

 

3B: “Γιατί το λεσ 

αυτό;” (3Β 2Α). 

Θ ςυμμετοχι των 

μακθτϊν ςε 

δραςτθριότθτεσ που 

δε ςυνδζονται με το 

αναλυτικό 

πρόγραμμα. 

Aλλθλεπιδροφν με 

δραςτθριότθτεσ εκτόσ 

αναλυτικοφ 

προγράμματοσ (ECA). 

Οι φορζσ που τα 

avatars διαβάηουν 

πλθροφορίεσ που 

βρίςκονται ςτον 3D 

κόςμο ςε πινακίδεσ. 

 

Λιψθ ςθμειϊςεων 

από παρατιρθςθ. 

 

Ππωσ ζγινε και ςτθν Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ, οι παραπάνω δείκτεσ (ςυναιςκθματικι 

εμπλοκι των μακθτϊν και εμπλοκι που ςυνδζεται με τθ ςυμπεριφορά) αποτιμικθκαν για 

τισ πρϊτεσ τρεισ φάςεισ του ςεναρίου. Κατά τθ διάρκεια τθσ τζταρτθσ φάςθσ τα avatars 

είχαν τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουν για τθν εμπειρία τουσ ςτον CoSy_World. Στθ φάςθ 

αυτι, τα δεδομζνα που ςυλλζχτθκαν αφοροφςαν τισ αξίεσ και τα ςυναιςκιματα που οι 

μακθτζσ εξζφραςαν ςχετικά με τθν εικονικι εμπειρία του ταξιδιοφ που βίωςαν μζςα από 

τον 3D CoSy_World. 

 

Τζλοσ, κυμίηουμε επίςθσ ότι θ διάςταςθ τθσ γνωςτικισ εμπλοκισ ςυνδζεται με τισ 

κατανοιςεισ των μακθτϊν για βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ των 1/2, 1/3 και 1/5, των 

πολλαπλαςίων τουσ των υποπολλαπλαςίων τουσ και των τρόπων που ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ. Στθν παροφςα μελζτθ, μια τζτοια κατανόθςθ αποτιμάται ςε ςχζςθ με το βακμό ςτον 

οποίο τα avatars εμπλζκονται ςε ςυηθτιςεισ όπου διαπραγματεφονται και δομοφν τθ 
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γνϊςθ (Janvier 1987; Lesh et al. 1987) (Ρίνακασ 4.25) και απαιτείται: α) θ ικανότθτα να 

αναγνωρίηουν τθν ζννοια ενόσ κλάςματοσ μζςα από ποικιλία αναπαραςτάςεων, β) θ 

ικανότθτα ευζλικτου χειριςμοφ τθσ ζννοιασ μζςα ςε ζνα ςφςτθμα αναπαραςτάςεων, γ) θ 

ικανότθτα μετάφραςθσ τθσ ζννοιασ από ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ ςε ζνα άλλο.  

 

Τα ποιοτικά κριτιρια τα οποία αναδφκθκαν από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςτο 

ερωτθματολόγιο που τουσ δόκθκε ιταν τα εξισ: Κριτιριο C (κατανόθςθ) αναφζρεται ςτο 

βακμό ςτον οποίο οι μακθτζσ κατανοοφν τα βαςικά κλάςματα 1/2, 1/3 και 1/5, Κριτιριο R 

(ςχζςθ) αναφζρεται ςτθν κατανόθςθ των μακθτϊν για τθ ςχζςθ μεταξφ των 1/2 και 1/8, 

1/3 και 1/6 και1/10 και 1/5, ενϊ το κριτιριο RC (ςχζςθ-ςφγκριςθ) αναφζρεται ςτθν 

κατανόθςθ των μακθτϊν για τθ ςχζςθ μεταξφ των κλαςμάτων 3/4 και 1/2, 2/5 και 3/5, 1/3 

και 1/4, 2/5 και 1/2 (Ρίνακασ 4.25). 

 

Θ ζννοια τθσ κατανόθςθσ ςυνδζεται με το βακμό ςτον οποίο οι μακθτζσ απαντοφν με 

επιχειριματα, αξιοποιϊντασ εικονικζσ, λεκτικζσ και ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ (Janvier 

1987).  

 

4.4.5 Ανάλυςθ και ερμθνεία αποτελεςμάτων 

 

Ρροκειμζνου να δοφμε κατά πόςο ο προτεινόμενοσ διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ προάγει τθ 

ςυμπεριφορικι και τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν, χρθςιμοποιιςαμε τθ μθ 

παραμετρικι ανάλυςθ διακφμανςθσ του Friedman (Corder & Foreman, 2009) για τρεισ 

διαδοχικζσ φάςεισ (Ρίνακεσ 4.29, 4.30) και τθ ςυνδυάςαμε με τθν ποιοτικι ερμθνεία των 

αποτελεςμάτων. Χρθςιμοποιιςαμε το κριτιριο αυτό λόγω του μικροφ δείγματοσ (9 

avatars) και λόγω του ότι είχαμε να κάνουμε με τρεισ διαδοχικζσ μετριςεισ (ςε τρία 

διαφορετικά χρονικά ςθμεία) με τισ ίδιεσ μεταβλθτζσ και τουσ ίδιουσ ςυμμετζχοντεσ.  

 

4.4.5.1 Συμπεριφορικι εμπλοκι και ςυνεργατικι μάκθςθ ςτον CoSy_World 

 

Ερμθνεφοντασ τα αποτελζςματα του Ρίνακα 4.33, επιςθμαίνουμε ότι οι δείκτεσ που 

αναφζρονται ςτθ ςυμπεριφορικι εμπλοκι των μακθτϊν εμφανίηουν ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα. 
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Ρίνακασ 4.33: Αποτελζςματα μθ-παραμετρικισ ανάλυςθσ Friedman ςχετικά με τθ 

ςυμπεριφορικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

Students’ 

behavioral 

engagement  

Friendman’s - 

x
2 

criterion 

MR-Means Ranks Means 

Phase1 Phase2 Phase3 Phase1 Phase2 Phase3 

API x
2 

=10,75
*
 1.13 2.13 2.75 5.88 11.0 17.1 

APC x2 =13.31** 1.56 3.00 1.44 1.00 5.38 0.88 

ECA x
2 

=13.07
**

 1.63 1.38 3.00 5.75 5.25 19.0 

* p<0.05 , ** p<0.001 

 
Δθλαδι, και κατά τθ Δεφτερθ Ραρζμβαςθ παρατθρείται ζντονθ ενεργι ςυμμετοχι των 

μακθτϊν ςε ςυηθτιςεισ κατά τθν εκτζλεςθ των προτεινόμενων δραςτθριοτιτων. Με άλλα 

λόγια, ζχουν δθμιουργθκεί κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ αναπτφςςοντασ ςυμπεριφορζσ που εκδθλϊνονται μζςα από τθ 

διατφπωςθ ερωτιςεων, απαντιςεων ι απλά απόψεων προσ τα μζλθ των ομάδων ςτισ 

οποίεσ ανικουν. Τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ εμφανίηονται ιδιαίτερα ενιςχυμζνεσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ 2θσ και τθσ 3θσ φάςθσ.  

 

“Μζλοσ 3A”: «Σι βρικεσ;»  

3A 1A 

“Μζλοσ 1A”: «Βρικαμε ότι είναι καλφτερα να πάμε ςτο Κάιρο. Εςείσ;» 1Α3A 

“Μζλοσ 3A”: «Πιςτεφουμε πωσ ζχεισ δίκιο»  

 

Επιπλζον, παρατθρείται θ εμπλοκι των μακθτϊν μζςα από ζναν ςθμαντικό αρικμό 

δράςεων ςε δραςτθριότθτεσ που είναι εκτόσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ (ECA). 

Δθλαδι τα avatars αλλθλεπιδροφν με πλθροφορίεσ που βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςε 

πινακίδεσ ςε διάφορα ςθμεία του 3D εικονικοφ περιβάλλοντοσ. Μια προςεκτικι μελζτθ 

των βιντεοςκοπθμζνων online ςυναντιςεων δείχνει ότι το υψθλό ενδιαφζρον των avatars 

ςτο να μάκουν πράγματα ςχετικά με τθ ηωι των αρχαίων Αιγυπτίων (π.χ. ςτοιχεία για τισ 

πλθμμφρεσ του Νείλου ποταμοφ ςτθν αρχαιότθτα, κ.λπ.) Μια τζτοιου είδουσ εμπλοκι 

βοθκά τουσ μακθτζσ να επιλφςουν προβλιματα ενςωματωμζνα ςε ρεαλιςτικά πλαίςια 

μάκθςθσ. 
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4.4.5.2 Συναιςκθματικι εμπλοκι και ςυνεργατικι μάκθςθ ςτον CoSy_World 

 

Ρίνακασ 4.34: Αποτελζςματα ςφμφωνα με τθ μθ-παραμετρικι ανάλυςθ διακφμανςθσ του 

ςχετικά με τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ. 

Students’ 

affective 

engagement  

Friedman’s - 

x
2 

criterion 

MR-Means Ranks Means 

Phase1 Phase2 Phase3 Phase1 Phase2 Phase3 

SU1 x
2 

=4.90
**

 1.69 2.38 1.94 1.00 1.63 1.25 

SU2 x2 =14.3** 2,44 2,56 1 1.13 1.75 0 

SU3 x2 =4.96** 1.44 2.44 2.13 4.88 6.50 6.25 

GU1 x2 =10.29* 1.25 2.00 2.75 4.38 6.50 8.00 

GU2 x2 =13.0* 1,25 1.75 3.00 3.88 5.50 11.8 

GU3 statistically insignificant 

OTC statistically insignificant 

* p<0.05 , ** p<0.001 

 

Οι περιςςότεροι δείκτεσ (SU1, SU2, SU3 και GU1, GU2) εμφανίηουν ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα (Ρίνακασ 4.34). Αυτό ςθμαίνει ότι δθμιουργικθκαν κατάλλθλεσ 

παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ που υποςτθρίηουν τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ κακϊσ αυτοί ςυνεργάηονται μζςα από τθν ομάδα τουσ. Σαν αποτζλεςμα οι 

μακθτζσ εςτιάηονται ςτο ςκοπό τουσ και δείχνουν ενδιαφζρον για τθν εμπειρία τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ που βιϊνουν. Με άλλα λόγια, ςυμμετζχουν ςε ζναν αυξανόμενο 

αρικμό δράςεων και αναπτφςςουν: α) θγετικζσ δεξιότθτεσ, β) δεξιότθτεσ λιψθσ 

αποφάςεων, γ) δεξιότθτεσ εμπιςτοςφνθσ δ) δεξιότθτεσ ςυντονιςμοφ και ε) δεξιότθτεσ 

διατιρθςθσ καλϊν ςχζςεων (πρόκειται για ςυνειςφορζσ που ενιςχφουν τθ ςυνοχι τθσ 

ομάδασ). 

 

Συγκεκριμζνα, ο δείκτθσ SU1 (θγετικζσ δεξιότθτεσ) εμφανίηεται να είναι ιδιαίτερα υψθλόσ 

κατά τθ 2θ φάςθ του ςεναρίου. Στο ςτάδιο αυτό φαίνεται ότι τα avatars – οδθγοί 

προβάλλονται πιο πολφ μζςα από το ρόλο τουσ, αφοφ παρατθρείται ότι απευκφνονται 

ςυχνότερα ςτα άλλα μζλθ των ομάδων τουσ για να ανακοινϊςουν κάτι, να ρωτιςουν ι να 

δϊςουν οδθγίεσ. Ραραδείγματα τζτοιων μθνυμάτων ακολουκοφν παρακάτω:  
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“Μζλοσ 2A”: «Φίλοι μου, τελικά κα πάμε ςτο Κάιρο! Τπζροχα!»  

“Μζλοσ 2A”: «Ποφ είςαι 1 Α1;»  

2A1Α 

“Μζλοσ 4B”: «Πρζπει να ςυνεργαςτείσ με το 1 Α!»  

4B1B 

(2Α και 4Β είναι οι αρχθγοί των ομάδων Α και Β αντίςτοιχα) 

 

Επίςθσ, φαίνεται ότι τα avatars ςυχνά βρίςκονται ςτθ κζςθ να αποφαςίςουν από κοινοφ 

(SU2 - δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων) πάνω ςε κζματα για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ι 

για διάφορα ηθτιματα που προκφπτουν κακϊσ ςυνεργάηονται. Ο δείκτθσ αυτόσ φαίνεται 

να είναι ιδιαίτερα υψθλόσ ειδικά κατά τθ διάρκεια των δφο πρϊτων φάςεων. Αυτό μπορεί 

να ςυμβαίνει διότι ςτισ φάςεισ αυτζσ οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε περιςςότερεσ 

καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ απαιτείται να προβοφν ςε κοινζσ αποφάςεισ.  

 

“Μζλοσ 2B”: «Σο ταξίδι για τθν Αρχαία Ελλάδα είναι ακριβό!» 2B→2A 

“Μζλοσ 2A”: «Ναι ςυμφωνοφμε. Ασ δοφμε και τα άλλα ταξίδια» 2A→2B 

 

Οι δεξιότθτεσ δόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ (SU3) εμφανίηονται να ςυνδζονται με τουσ ρόλουσ 

που τα avatars υιοκετοφν κακϊσ αυτά ςυνεργάηονται μζςα από τισ ομάδεσ. Ειδικά ο 

ςχθματιςμόσ των ομάδων των ειδικϊν (‘expert sim groups’) φαίνεται να βοθκά ςτθ 

δθμιουργία δεςμϊν εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των avatars που βρίςκονται ςε μια τζτοια 

ομάδα. Επίςθσ, θ προςπάκεια επίτευξθσ κοινϊν ςκοπϊν και ςτόχων των μελϊν των 

ομάδων αυτϊν φαίνεται να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τζτοιων δεξιοτιτων. 

 

“Μζλοσ 3B”: «Ζχουμε κακόλου χρόνο να δοφμε τι υπάρχει δίπλα από τισ 

πυραμίδεσ;»3B→3A 

“Μζλοσ 3A”: «Ναι, είμαςτε οκ με το χρόνο μασ» 

3A→3B 

 

Οι δεξιότθτεσ ςυντονιςμοφ (GU1) φαίνεται να εμφανίηονται ςε μεγαλφτερο βακμό όςο 

προχωράμε από το ζνα ςτάδιο ςτο επόμενο. Ειδικά ςτθν 3θ φάςθ του ςεναρίου, ο δείκτθσ 

αυτόσ φαίνεται αρκετά υψθλόσ κι αυτό μπορεί να οφείλεται ςτο ότι ςτο ςθμείο αυτό τα 

avatars χρειάηεται να επιλφςουν από κοινοφ περιςςότερα προβλιματα. Σαν αποτζλεςμα, 
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δθμιουργοφνται περιςςότερεσ ανάγκεσ για ςυντονιςμό μεταξφ των μελλϊν των ομάδων 

προκειμζνου να υπάρξει αποτελεςματικι ςυνεργαςία.  

 

“Μζλοσ 2B”: « Γιατί κακυςτερείσ τόςο πολφ; Δϊςε μου μια απάντθςθ!» 2B→2A 

“Μζλοσ 2A”: «κζφτομαι….»  

2A→2B 

 

Επίςθσ, επιςθμαίνουμε ότι οι ςυνκικεσ που δθμιουργιςαμε ςτον 3D εικονικό μασ κόςμο 

είναι ευνοϊκζσ για τθν ανάπτυξθ καλϊν ςχζςεων (GU2) μεταξφ των avatars. Σαν 

αποτζλεςμα, τα avatars ςυνεργάηονται αρμονικά και δε χάνουν ευκαιρία να βοθκάει το 

ζνα το άλλο. Αξίηει να ςθμειωκεί επίςθσ ότι πολλζσ φορζσ παρατθρείται ενδιαφζρον του 

ενόσ προσ το άλλο χωρίσ απαραίτθτα να απαιτείται ι να υποδεικνφεται μζςα από τα 

κακικοντα των ρόλων τουσ. 

 

1B: «Ζχω τελειϊςει. Χρειάηεςαι κάποια βοικεια;» 1B→1A 

1A: «Όχι τϊρα – ευχαριςτϊ!»  

1A→1B 

 

Οι δείκτεσ (GU3) και (OTC) ςυνδζονται με τισ ςυηθτιςεισ των avatars που γίνονται πζρα 

από τισ προδιαγραφζσ του ςεναρίου. Αυτό ςθμαίνει ςτιγμζσ αδιαφορίασ και ανίασ. 

Ωςτόςο, οι δείκτεσ αυτοί εμφανίηονται ςτατιςτικά αςιμαντοι και υποδεικνφουν ότι οι 

μακθτζσ δεν αιςκάνονται χαλαροί ωσ προσ τθν εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων και οι 

ςυνκικεσ που ζχουν δθμιουργθκεί τουσ κεντρίηουν το ενδιαφζρον και τουσ προτρζπουν 

για μια πραγματικι εμπλοκι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ 4θσ διαδικτυακισ ςυνάντθςθσ, τα avatars ζχουν τθν ευκαιρία να 

ςυηθτιςουν για τθν εμπειρία που ζηθςαν (δείκτθσ που ςυνδζεται με τισ «αξίεσ και 

ςυναιςκιματα»). Τα log files των ςυηθτιςεων αυτϊν αναλφκθκαν ποιοτικά και δείχνουν 

πρωτίςτωσ το ζντονο ενδιαφζρον των μακθτϊν ςτο να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ. Οι 

μακθτζσ φάνθκαν ιδιαίτερα ενκουςιαςμζνοι και πολλοί εκφράηουν ζντονα τθν επικυμία 

τουσ να τουσ ξαναδοκεί ςτο μζλλον μια παρόμοια ευκαιρία, ϊςτε να βιϊςουν ξανά μια 

τζτοια εμπειρία.  
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“Μζλοσ 2A”: «Ζνιωςα ςαν να ιμουν πραγματικά κάπου αλλοφ» 3B: «Κα μου άρεςε να 

ταξιδζψω ξανά ςε ζνα παρόμοιο ταξίδι!!»  

“Μζλοσ 2B”: «Μου άρεςε που χρθςιμοποιοφςαμε Μακθματικά όςο προχωροφςαμε…»  

“Μζλοσ 4B”: «Που κάναμε Μακθματικά με τρόπο ςαν παιχνίδι»  

 

Επίςθσ, τα ςχόλιά τουσ δείχνουν το ενδιαφζρον τουσ ςχετικά με τθν εμπλοκι τουσ ςε 

μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ μζςα από ζνα τζτοιο περιβάλλον. 

 

4.4.5.3 Γνωςτικι εμπλοκι και ςυνεργατικι μάκθςθ ςτον CoSy_World  

 

Θ ανάλυςθ του περιεχομζνου των chat log files που ερμθνεφει τθ γνωςτικι εμπλοκι των 

μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, όπωσ αυτά καταγράφτθκαν κατά τθ διάρκεια των 

online ςυναντιςεων των avatars, περιγράφεται παρακάτω. 

 

Μζςα από τθν πρϊτθ ομάδα Δραςτθριοτιτων, οι μακθτζσ επιχειρθματολογοφν 

προκειμζνου να εκφράςουν τθν ζννοια του κλάςματοσ ωσ μζρουσ όλου μιασ επιφάνειασ 

(ςτακμόσ Καφενείο) και ωσ μζροσ ενόσ ςυνόλου αντικειμζνων (Στακμόσ Νείλου). Θ 

αναγνϊριςθ των εννοιϊν αυτϊν υποςτθρίηεται μζςα από μια ποικιλία αναπαραςτατικϊν 

ςυςτθμάτων (κφκλοι, παραλλθλόγραμμα, ευκφγραμμα τμιματα, ςφνολα από βότςαλα (1ο 

ςτάδιο, Janvier, 1987). Με ανάλογο τρόπο, οι μακθτζσ αναγνωρίηουν και εκφράηουν τθν 

ζννοια τθσ ιςοδυναμίασ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν μζςα από αντίςτοιχα ςυςτιματα 

αναπαράςταςθσ (1ο ςτάδιο, Janvier, 1987). 

 

Ζνα τζτοιο παράδειγμα παρατθρείται ςτο διάλογο που ακολουκεί. Οι μακθτζσ 

εμπλζκονται ςε μια δραςτθριότθτα πάνω ςτθν οποία ςυηθτοφν. Θ δραςτθριότθτα 

ςυνδζεται με τθν αναγνϊριςθ τθσ ζννοιασ του κλάςματοσ 3/9 ωσ μζρουσ όλου. 

Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ βρίςκονται ςτο καφενείο του κυρ Μιχάλθ (ςτο Κάιρο) 

προκειμζνου να ξεκουραςτοφν και να φάνε κάτι. Θ δραςτθριότθτα απαιτεί από τουσ 

μακθτζσ να υπολογίςουν (με κλαςματικοφσ αρικμοφσ) πόςα κομμάτια πίτςασ, τυρόπιτασ 

και λουκουμιϊν ζχει πουλιςει ο κυρ Μιχάλθσ και πόςα του ζχουν απομείνει. Θ εικονικι 

αναπαράςταςθ που προςφζρεται για να υποςτθρίξει τθ δραςτθριότθτα αυτι φαίνεται να 

βοθκά ςτθ ςυηιτθςθ των μακθτϊν. 
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“Μζλοσ 1 Α”: Δεσ το ξανά. 3 από τα 9 κομμάτια τυρόπιτασ ζμειναν. Φαίνεται ςτο ςχιμα… 

“Μζλοσ 1Β”: Ζχεισ δίκιο. Είναι 3/9. 

“Μζλοσ 1 Α”: Ο κυρ Μιχάλθσ ζχει ακόμα κομμάτια τυρόπιτασ για να πουλιςει!!! 

 

Ο ςκοπόσ τθσ δεφτερθσ ομάδασ Δραςτθριοτιτων (Στακμόσ Βιβλιοκικθ) είναι να 

εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με τον ευζλικτο χειριςμό ενόσ κλαςματικοφ αρικμοφ ωσ μζρουσ 

όλου, αλλά και τθσ ιςοδυναμίασ μζςα από ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ (δραςτθριότθτεσ 

αντιςτοίχιςθσ) (2st stage, Janvier, 1987). Στο ςτάδιο αυτό, οι μακθτζσ ζχουν επίςθσ τθν 

ευκαιρία να ςυηθτοφν και να εκφράηονται χρθςιμοποιϊντασ επιχειριματα και 

προςπακϊντασ να κατανοιςουν τισ κλαςματικζσ ζννοιεσ που ςυναντοφν. Στο παράδειγμα 

που ακολουκεί, οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε μια δραςτθριότθτα μζςα από τθν οποία 

αςχολοφνται με τθν ιςοδφναμθ ςχζςθ μεταξφ των 1/5 και 5/25. Τα avatars παρατθροφν τα 

ταψιά με τισ πίτεσ (ςτον 3D κόςμο αλλά και ςτθν εικονικι αναπαράςταςθ ςτθ Web page) 

και εργάηονται πάνω ςτθν ιςοδυναμία των 1/5 και 5/25. 

 

“Μζλοσ 3Β”: Σο 1/5 είναι ιςοδφναμο με το 5/25. κζψου τι κάναμε πριν. 

“Μζλοσ 3 Α”: Εννοείσ με τισ πίτςεσ και τα ταψάκια; 

“Μζλοσ 3Β”: Ε, ναι. 

“Μζλοσ 3 Α”:Ναι!!... οι ποςότθτεσ είναι ίδιεσ…. Να το ποφμε ςτον κυρ Μιχάλθ! 

 

Ο ςκοπόσ τθσ τρίτθσ ομάδασ Δραςτθριοτιτων (Στακμόσ πυραμίδασ) ςυνδζεται με τθν 

απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ μετάφραςθσ μιασ κλαςματικισ ζννοιασ (ωσ μζρουσ όλου 

επιφανείασ αλλά και τθσ ιςοδυναμίασ) από το ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ ςτο άλλο. Οι 

μακθτζσ ςυμπλιρωςαν φφλλο εργαςίασ (Ραράρτθμα 2) όπου ζδωςαν ςυμβολικι, εικονικι 

και λεκτικι αναπαράςταςθ τθσ ζννοιασ (3ο ςτάδιο, Janvier, 1987). Φάνθκε ότι για τισ 

απαντιςεισ τουσ επικαλοφνται ποικιλία αναπαραςτάςεων που ςυνάντθςαν ςτον 

CoSy_World. Θ ανάλυςθ των διαλόγων τουσ (από τα chat log files) ζδειξε ότι οι μακθτζσ 

αξιοποιοφν ςε μεγάλο βακμό αναπαραςτάςεισ κλαςματικϊν εννοιϊν, όταν πρόκειται να 

υποςτθρίξουν και να διαμορφϊςουν τθ δικιά τουσ αντίλθψθ για τθν ζννοια των 

κλαςματικϊν αρικμϊν. Ραράδειγμα τζτοιασ ςυηιτθςθσ (όπωσ διεξιχκθ από τα chat log 

files) είναι το παρακάτω: 

 

“Μζλοσ 4Β”: Member4: Σι ςκζφτθκεσ για το 1/ 4; 

“Μζλοσ 4Α”: Είναι μικρότερο από το 1/2 
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“Μζλοσ 4Β”: Πϊσ το ζδειξεσ; 

“Μζλοσ 2Α": Με παραλλθλόγραμμο 

 

Οι ερευνθτζσ ςυμφωνοφν ότι θ μετάφραςθ μιασ μακθματικισ ζννοιασ από το ζνα ςφςτθμα 

αναπαράςταςθσ ςτο άλλο παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ μάκθςθ τθσ ζννοιασ αυτισ 

(Gagatsis & Shiakalli, 2004; Janvier, 1987). Στθ βάςθ αυτι, τα αποτελζςματα τθσ γνωςτικισ 

εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ αποτιμικθκαν και από το 

ερωτθματολόγιο. 

 

Συγκεκριμζνα, προκειμζνου να αναλυκοφν και να ερμθνευτοφν τα δεδομζνα που 

αναφζρονται ςτθ γνωςτικι εμπλοκι των μακθτϊν εφαρμόςαμε μθ-παραμετρικά κριτιρια 

αφοφ το δείγμα ιταν μόλισ 19 μακθτζσ και τα δεδομζνα αφοροφςαν ςε δφο φάςεισ (pre-

test και posttest). Συγκεκριμζνα, χρθςιμοποιιςαμε κι εδϊ το μθ-παραμετρικό κριτιριο 

Wilcoxon z (για δφο ςχετικά δείγματα) (Corder & Foreman, 2009). Τα αποτελζςματα 

περιγράφονται παρακάτω και δείχνουν το βακμό κατανόθςθσ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με 

βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ που ζχουν εμπλακεί (Bouta & Paraskeva, 2012). 

 

4.4.5.3.1 Κατανόθςθ κλαςματικϊν εννοιϊν ςχετικά με τα πολλαπλάςια και τα 

υποπολλαπλάςια των βαςικϊν κλαςμάτων 1/2, 1/3 and 1/ 5 (C- comprehension)  

 

Αναφορικά με το κριτιριο C, παρατθροφνται διαφορζσ ανάμεςα ςτισ απαντιςεισ των 

μακθτϊν πριν και μετά τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ οι οποίεσ παρουςιάηουν ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα (Ρίνακασ 4.35).  

 

Ραρατθρϊντασ τον Ρίνακα 4.35, ιδιαίτερο ενδιαφζρον φαίνεται να εμφανίηει θ 

αξιοποίθςθ από τουσ μακθτζσ των εικονικϊν αναπαραςτάςεων όταν καλοφνται να 

επιχειρθματολογιςουν για τθ ςθμαςία των βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν 1/ 2, 1/3 και 

1/5 κακϊσ επίςθσ για τα πολλαπλάςιά τουσ και τα υποπολλαπλάςιά τουσ. 
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Ρίνακασ 4.35: Μθ-παραμετρικι ανάλυςθ διακφμανςθσ (Wilcoxon z),για δείκτεσ 

κατανόθςθσ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν. 

Quantitat

ive 

indicators 

Qualitative 

criterion 

C: Comprehension of common fractions 

3/4 2/8 2/3 4/6 3/5 6/10 

By 

pictorial 

(v) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
-3.87

**
 0.00

**
 -3.60

**
 -3.46

**
 -3.60

**
 -2.45

*
 

means 
pretest 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Posttest 0.89 0.84 0.68 0.63 0.68 0.32 

By 

symbolic 

(s) 

criterion 

Wilcoxon 
-1.64 -1.34 -2.45* -1.67 0.00 0.45 

means 
pretest 0.11 0.63 0.10 0.58 0.16 0.58 

Posttest 0.32 0.79 0.42 0.84 0.16 0.63 

By verbal 

(v) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
0.00** -1.00 -1.13 0.00 -1.41 -2.12* 

means 
pretest 0.94 0.74 0.89 0.63 0.53 0.53 

Posttest 0.94 0.84 0.74 0.63 0.74 0.84 

complete 

answer (c) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
-3.87* -3.00* -2.66** -3.00** -1.89* -2.24* 

means 
pretest 0.58 0.37 0.47 0.21 0.42 0.32 

Posttest 0.89 0.84 0.84 0.68 0.68 0.58 

no answer 

(n) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
-1.00 -1.00 -1.00 -1.41 -1.00 1.41 

means 

pretest 
5.263E-

02 

5.263E-

02 
0.00 0.10 

5.263E-

02 
0.11 

Posttest 0.00 0.00 
5.263E-

02 
0.00 0.00 0.00 

**p<0.001, *p<0.05 

 

Επιπλζον, οι ςτατιςτικοί μζςοι όροι δείχνουν μία αφξθςθ τθσ χριςθσ των ςυμβολικϊν και 

των λεκτικϊν αναπαραςτάςεων όταν οι μακθτζσ αιςκάνονται ότι πρζπει να 

ιςχυροποιιςουν τα επιχειριματά τουσ. Μερικά τζτοια παραδείγματα δείχνονται 

παρακάτω (Ρίνακασ 4.36). 
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Ρίνακασ 4.36: Ραραδείγματα απαντιςεων μακθτϊν ςχετικά με τθν κατανόθςι τουσ για τα 

πολλαπλάςια και τα υποπολλαπλάςια των βαςικϊν κλαςμάτων 1/2, 1/3. 

Ερϊτθςθ: Εξιγθςε αναλυτικά και με όποιον τρόπο νομίηεισ, τι ςθμαίνει το κλάςμα 2/3.. 

Ζλενα (πριν) 

Από τα 3 παίρνω τα 2. 

Ζλενα (μετά) 

Σθμαίνει παίρνω τα 2 από τα 3 κομμάτια. 

(Επίςθσ, ηωγραφίηει ζναν κφκλο, τον διαιρεί ςε 

τρία ίςα μζρθ και χρωματίηει τα 2 από αυτά). 

  

 

 

Ερϊτθςθ: Ρροςπάκθςε να φτιάξεισ ζνα πρόβλθμα που να ζχει ςαν απάντθςθ το κλάςμα 4/6. 

Αποςτόλθσ (πριν) 

Ο κφριοσ Γιάννθσ είχε τα 7/11 μιασ ποςότθτα 

αλλά του πιραν τα 3/5. Τι του ζμεινε; 

7/11 - 3/5 = 4/6 

 

Αποςτόλθσ (μετά) 

Ζφαγα το 1/6 μιασ ςοκολάτασ. Μετά από μια 

ϊρα ζφαγα άλλα 3/6. Ρόςθ ςοκολάτα ζφαγα; 

1/6 + 3/6 = 4/6 

(Επίςθσ, ηωγραφίηει ζνα παραλλθλόγραμμο το 

οποίο το χωρίηει ςε 6 ίςα μζρθ και χρωματίηει το 

1, ζνα άλλο παραλλθλόγραμμο το οποίο χωρίηει 

ςε 6 ίςα μζρθ και χρωματίηει τα 3 και ζνα άλλο 

παραλλθλόγραμμο το οποίο χρωματίηει ςε 6 ίςα 

μζρθ και χρωματίηει τα 4). 

  

Ππωσ μποροφμε να δοφμε, πριν τθν παρζμβαςθ θ Ζλενα χρθςιμοποιεί πολφ απλι γλϊςςα 

(«από τα 3 τα 2») όταν απαντά ςτθν ερϊτθςθ που τθσ δίνεται. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν 

μπορεί να μασ δϊςει να καταλάβουμε ποια είναι θ κατανόθςι τθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ 

κλαςματικι ζννοια παρόλο που τθσ ηθτείται να δϊςει κάποια εξιγθςθ. Ωςτόςο, θ 

απάντθςι τθσ δεν περιζχει καμιά εξιγθςθ και φυςικά κανζνα επιχείρθμα που να 

αιτιολογεί τθν άποψι τθσ. Πμωσ είναι φανερό ότι μετά τθν παρζμβαςθ θ Ζλενα είναι ςε 

κζςθ να απαντιςει με τρόπο πειςτικό αφοφ επιχειρθματολογεί και μάλιςτα 

χρθςιμοποιϊντασ ποικιλία αναπαραςτάςεων προκειμζνου να εξθγιςει τθν ζννοια του 

κλαςματικοφ αρικμοφ 2/3. 

 

Στο παράδειγμα του Απόςτολου, αρχικά φαίνεται πωσ ζχει ταυτίςει τθν αφαίρεςθ των 

κλαςματικϊν αρικμϊν με τθν αφαίρεςθ μεταξφ των φυςικϊν αρικμϊν. Σαν αποτζλεςμα, 

«επινόθςε» ζναν δικό του τρόπο για τθν αφαίρεςθ των κλαςμάτων κατά τον οποίο 

αφαιρεί τουσ αρικμθτζσ και τουσ παρονομαςτζσ. Θ βιβλιογραφία (Brousseau et al., 2004; 
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Gagatsis & Shiakalli, 2004; Streefland, 1993) δείχνει πωσ μια τζτοια παρερμθνεία είναι 

ςυνθκιςμζνθ από τουσ μακθτζσ που διδάςκονται κλάςματα. Ωςτόςο, μετά τθν παρζμβαςθ 

φαίνεται πωσ θ εμπλοκι του Αποςτόλθ με τα προβλιματα, τθ ςφνδεςι τουσ με 

καταςτάςεισ πραγματικισ ηωισ και τθν ποικιλία των αναπαραςτάςεων που προςζφεραν, 

το βοικθςε να δϊςει μια ξεκάκαρθ και κατανοθτι απάντθςθ. Ο μακθτισ μπορεί πια να 

εκφράςει το κλάςμα 4/6 μζςα από ζνα πραγματικό πρόβλθμα ακολουκϊντασ βιματα και 

πράξεισ που φαίνεται να ζχουν πραγματικό νόθμα γι αυτόν.  

 

4.4.5.3.2 Κατανόθςθ των ςχζςεων μεταξφ των 1/2 και 1/8, 1/3 και 1/6 και μεταξφ των 

1/10 και 1/5 (R- relationship - comprehension) 

 

Ρίνακασ 4.37: Μθ παραμετρικι ανάλυςθ διακφμανςθσ (Wilcoxon z) για δείκτεσ που 

δείχνουν ςχζςεισ μεταξφ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν. 

Quantitat
ive 
indicators 

Qualitative criterion 
R: Comprehension of relationships between common fractions 

1/2 and 1/8 1/3 and 1/6 1/10 and 1/5 

By 

pictorial 

(v) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
3.46** -3.46** -3.16** 

means 
pretest 0.00 0.00 0.00 

Posttest 0.63 0.63 0.52 

By 

symbolic 

(s) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
-1.64 -2.65

*
 -1.00 

means 
pretest 0.21 0.16 0.26 

Posttest 0.42 0.53 0.37 

By verbal 

(v) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
-0.45 -1.41 -1.73* 

means 
pretest 0.21 0.11 0.16 

Posttest 0.26 0.21 0.32 

complete 

answer (c) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
-2.64** -1.73* -1.73* 

means 
pretest 5.26E-0.2 0.16 0.00 

Posttest 0.42 0.32 0.15 

no answer 

(n) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
-2.24

**
 -2.00

*
 -1.63 

means 
pretest 0.31 0.26 0.31 

Posttest 5.26E-0.2 5.26E-0.2 0.11 

**
p<0.001, 

*
p<0.05 
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Σχετικά με το κριτιριο R (ςχζςθ) οι μακθτζσ πρζπει να απαντιςουν ξεκάκαρα και πειςτικά 

κατά πόςον ι όχι αυτοί οι κλαςματικοφ αρικμοί ζχουν κάποια ςχζςθ μεταξφ τουσ. Οι 

απαντιςεισ των μακθτϊν πρζπει να είναι ςαφείσ και να αποδεικνφουν τθ ςχζςθ αυτι, αν 

υπάρχει (Ρίνακασ 4.37).  

  

Και ςτθν περίπτωςθ αυτι παρατθροφμε ότι οι μακθτζσ πριν τθν παρζμβαςθ δε 

χρθςιμοποιοφν ςχεδόν ποτζ εικονικζσ αναπαραςτάςεισ για να εξθγιςουν τθν απάντθςι 

τουσ. Ωςτόςο, μετά τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ οι οπτικζσ αναπαραςτάςεισ 

χρθςιμοποιοφνται εκτενϊσ και επιπλζον υπάρχει μια αυξανόμενθ χριςθ ςυμβολικϊν και 

λεκτικϊν αναπαραςτάςεων. Αυτι θ επιςιμανςθ γίνεται για να καταδείξει ότι οι μακθτζσ 

πλζον είναι ςε κζςθ να δϊςουν απαντιςεισ τεκμθριωμζνεσ και γεμάτεσ νόθμα γι’ αυτοφσ. 

 

Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 4.38, ο Απόςτολοσ είναι πολφ πιο ςίγουροσ για τθν απάντθςι 

του μετά τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ. Ρζρα από τθ λεκτικι επιχειρθματολογία αξιοποιεί και 

2 κφκλουσ τουσ οποίουσ ςχεδιάηει και τουσ χωρίηει ςτα κατάλλθλα ίςα μζρθ προκειμζνου 

να δϊςει και με εικονικό τρόπο τθν εξιγθςι του. Με τον τρόπο αυτό, φαίνεται ξεκάκαρα 

θ βακιά του κατανόθςθ για τθ ςχζςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτο 1/5 και 1/10 και θ 

ςυνειδθτοποίθςι του ότι ςτθν πραγματικότθτα το 1/5 είναι διπλάςιο τθσ αξίασ του 1/10. 

 

Ρίνακασ 4.38: Ραράδειγμα απάντθςθσ παιδιοφ ςχετικά με τθν κατανόθςι του για τθ 

ςχζςθ μεταξφ των 1/10 και 1/5. 

Ερϊτθςθ: Υπάρχει κάποια ςχζςθ ανάμεςα ςτα κλάςματα 1/ 10 και 1/ 5; Ρροςπάκθςε να 

εξθγιςεισ τθν απάντθςι ςου με δικά ςου λόγια. 

Αποςτόλθσ (πριν) 

Πχι, διότι το 1/10 είναι μικρότερο από το 1/5 

Αποςτόλθσ (μετά) 

Ναι, ο παρονομαςτισ από το 1/10 είναι 

διπλάςιοσ από τον παρονομαςτι του 1/5. 

 (Επίςθσ, 

 - ηωγραφίηει ζναν κφκλο, το χωρίηει ςε 10 ίςα 

μζρθ και χρωματίηει το1. 

- ηωγραφίηει ζναν άλλο ίδιο κφκλο, το χωρίηει ςε 

5 ίςα μζρθ και χρωματίηει τα 1). 
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4.4.5.3.3 Κατανόθςθ των ςχζςεων μεταξφ των κλαςμάτων 3/4 aκαι 1/2, 2/5 και 3/5, 1/3 

και 1/ 4, κακϊσ επίςθσ και των 2/5 και 1/2 (RC – comprehension relationships)  

 

Θ αποτίμθςθ του κριτθρίου RC (ςχζςθ-ςφγκριςθ) εμφανίηει επίςθσ ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα (Ρίνακασ 4.39).  

 

Ρίνακασ 4.39: Μθ-παραμετρικι ανάλυςθ διακφμανςθσ (Wilcoxon z) για δείκτεσ που 

ςυνδζονται με τθ ςχζςθ μεταξφ διαφορετικϊν βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν. 

Quantitat

ive 

indicators 

Qualitative  

criterion 

RC: Comprehension of relationships between different common 

fraction 

3/4 and 1/2 2/5 and 3/5 1/3 and 1/4 2/5 and 1/2 

By 

pictorial 

(p) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
-3.16

**
 -3.31

**
 -3.00

**
 -3.16

**
 

means 
pretest 0.00 0.00 0.00 0.00 

posttest 0.53 0.58 0.51 0.53 

By 

symbolic 

(s) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
-2.34

*
 -0.82 -1.34 -0.34 

means 
pretest 0.47 0.63 -0.82 0.53 

posttest 0.84 0.53 0.53 0.58 

By verbal 

(v) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
-0.81 -2.00* -0.45 -1.00 

means 
pretest 0.37 0.32 0.37 0.37 

posttest 0.26 0.48 0.42 0.47 

complete 

answer (c) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
-2.23* -2.45* -1.63 -2.12* 

means 
pretest 0.11 0.11 0.21 0.16 

posttest 0.36 0.42 0.42 0.53 

no answer 

(n) 

criterion 

Wilcoxon (z) 
-1.73

**
 0.00 -1.00 0.00 

means 
pretest 0.16 0.21 0.11 5.263E-02 

posttest 0.00 0.21 5.263E-02 5.263E-02 

**p<0.001, *p<0.05 

 
Ππωσ είδαμε προθγουμζνωσ, θ ποικιλία των αναπαραςτάςεων που οι μακθτζσ 

ςυνάντθςαν ςτον 3D κόςμο τουσ ιταν αρκετά χριςιμεσ για να κατανοιςουν βακφτερα τισ 

κλαςματικζσ ζννοιεσ και να εκφράςουν τισ κατανοιςεισ τουσ για αυτζσ. Για άλλθ μια φορά, 
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φαίνεται ότι το προτεινόμενο παιδαγωγικό πλαίςιο και οι δραςτθριότθτεσ ιταν ςτθν 

πραγματικότθτα αρκετά ωφζλιμεσ για τουσ μακθτζσ, αφοφ τουσ βοικθςαν να 

κατανοιςουν τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ των κλαςμάτων που ανικουν και ςε αυτι τθν 

ομάδασ. 

 
Θ παραπάνω παρατιρθςθ επιβεβαιϊνεται επίςθσ μζςα από τθν ποιοτικι ανάλυςθ του 

παρακάτω παραδείγματοσ. 

 

Ρίνακασ 4.40: Ραράδειγμα απαντιςεων μακθτϊν ςχετικά με τθν κατανόθςι τουσ για τθ 

ςχζςθ μεταξφ των κλαςμάτων 1/3 και 1/4, αλλά και των 3/4 και 1/2. 

Ερϊτθςθ: Ροιο από τα κλάςματα 1/4 και 1/3 είναι το μεγαλφτερο και πόςο μεγαλφτερο από το 

άλλο; Εξιγθςε τθν απάντθςι ςου. 

Ζλενα (πριν) 

1/4 < 1/3  

Ζλενα (μετά) 

1/3  > 1/4   

(Επίςθσ, ηωγραφίηει ζναν κφκλο, το διαιρεί ςε 3 

ίςα μζρθ και χρωματίηει το 1 και ζναν άλλο 

κφκλο τον οποίο χωρίηει ςε 4 ίςα μζρθ και 

ηωγραφίηει το 1 από αυτά). 

Ερϊτθςθ: Ροιο από τα κλάςματα 3/4 και 1/2  είναι το μεγαλφτερο και πόςο μεγαλφτερο από το 

άλλο; Εξιγθςε τθν απάντθςι ςου. 

Ευγενία (πριν) 

Το 1/2 διότι το κλάςμα με το μεγαλφτερο 

παρονομαςτι είναι μικρότερο. 

Ευγενία (μετά) 

3/4  > 1/2   

(Επίςθσ, ηωγραφίηει ζναν κφκλο, το διαιρεί ςε 4 

ίςα μζρθ και χρωματίηει τα 3 και ζναν άλλο 

κφκλο τον οποίο χωρίηει ςε 2 ίςα μζρθ και 

ηωγραφίηει το 1 από αυτά). 

 
Ππωσ βλζπουμε ςτον Ρίνακα 4.40, θ Ζλενα αρχικά, προκειμζνου να απαντιςει ςε ςχετικι 

ερϊτθςθ, γράφει απλά 1/4<1/3, χωρίσ ωςτόςο να είναι ςε κζςθ να εξθγιςει τθν απάντθςι 

τθσ. Μετά τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ φαίνεται να δίνει μια ολοκλθρωμζνθ απάντθςθ με 

επιχειριματα. Στθν περίπτωςθ τθσ Ευγενίασ, βλζπουμε ότι αρχικά καταφεφγει ςε κάποιον 

κανόνα που προφανϊσ ζχει μάκει, αλλά δεν το κυμάται όπωσ ςτθν πραγματικότθτα είναι, 

αφοφ ςκζφτεται ότι: «ανάμεςα ςε δφο κλάςματα με τον ίδιο αρικμθτι, μεγαλφτερο είναι 

εκείνο που ζχει το μικρότερο παρονομαςτι»). Σαν αποτζλεςμα, ζχει παρερμθνεφςει τον 

κανόνα ο οποίοσ κατ’ επζκταςθ δεν τθ βοθκά ςτο να απαντιςει και να εξθγιςει ποιο από 

τα κλάςματα 3/4 και 1/2 είναι μεγαλφτερο και γιατί. Πμωσ, μετά τθν εμπλοκι τθσ ςτισ 
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δραςτθριότθτεσ του CoSy_World, φαίνεται ότι μπορεί να κατανοιςει το μζγεκοσ των δφο 

κλαςμάτων, να απαντιςει με ςωςτό τρόπο ςχετικά με το ποιο είναι μεγαλφτερο και να 

δϊςει μια επίςθσ ξεκάκαρθ εξιγθςθ ςχετικά με το γιατί το ζνα από τα δφο αυτά κλάςματα 

είναι μεγαλφτερο. 

 

Συνοπτικά, τα αποτελζςματα για τα κριτιρια C, R, RC παρουςιάηονται ςτον παρακάτω 

Ρίνακα 4.41. 

 

Ρίνακασ 4.41: Συνοπτικι μθ παραμετρικι ανάλυςθ τθσ διακφμανςθσ (Wilcoxon z) για τουσ 

δείκτεσ που ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ κλαςματικϊν εννοιϊν. 

 criterion 

Wilcoxon (z) 

Means 

Δείκτεσ κριτθρίων  Pretest Posttest 

C z= -3.83** 15.68 26.47 

R z= -3.31** 4.16 8.05 

RC z= -3.60** 9.79 16.47 

** p<0.001 

 

Ππωσ και ςτθν Ρρϊτθ Ρειραματικι Εφαρμογι δόκθκε ςτθν ομάδα ελζγχου το ίδιο 

ερωτθματολόγιο τισ ίδιεσ χρονικζσ ςτιγμζσ. Ηθτικθκε επίςθσ από τον εκπαιδευτικό τθσ 

τάξθσ αυτισ να αφιερϊςει αντίςτοιχο αρικμό ωρϊν ςτθ διδαςκαλία βαςικϊν κλαςματικϊν 

εννοιϊν. Στο διάςτθμα αυτό, οι μακθτζσ κα διδάςκονταν βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ 

αξιοποιϊντασ δραςτθριότθτεσ του ςχολικοφ εγχειριδίου. 

 

Ρίνακασ 4.42: Συνοπτικι μθ παραμετρικι ανάλυςθ τθσ διακφμανςθσ (Wilcoxon z), για τουσ 

δείκτεσ που ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ κλαςματικϊν εννοιϊν. 

 criterion 

Wilcoxon (z) 

Means 

Δείκτεσ κριτθρίων  Pretest Posttest 

C z= -2.89* 10.16 12.00 

R z= -3.84
*
 5.52   7.16 

RC z= -3.77
*
 9.37 11.42 

* p<0.05 
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Ραρατθρείται, και ςτθν περίπτωςθ αυτι ότι οι μακθτζσ τόςο πριν όςο και μετά τθν 

εναςχόλθςι τουσ με τισ βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ δε δίνουν πειςτικζσ απαντιςεισ ςτισ 

ερωτιςεισ που τουσ τίκενται (Ρίνακασ 4.42). Δθλαδι, δε χρθςιμοποιοφν ποικιλία 

αναπαραςτάςεων (εικονικζσ, ςυμβολικζσ, λεκτικζσ), όταν πρόκειται να 

επιχειρθματολογιςουν για τισ ςυγκεκριμζνεσ κλαςματικζσ ζννοιεσ. 

 

 4.4.6 Συμπεράςματα 

 
Θ ανάλυςθ και ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ Δεφτερθσ Διδακτικισ Εφαρμογισ ζδειξε 

επίςθσ ότι ο 3D CoSy_World και το προτεινόμενο διδακτικό ςενάριο ενιςχφουν και 

επθρεάηουν κετικά τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Θ ποιοτικι 

αλλά και θ ποςοτικι ανάλυςθ επιβεβαιϊνουν τθν αποτελεςματικότθτα των παιδαγωγικϊν 

ςυνκθκϊν που δθμιουργικθκαν ςτον 3D CoSy_World, ϊςτε να αναπτυχκει ποικιλία 

αλλθλεπιδράςεων κακϊσ οι μακθτζσ ςυνεργάηονται.  

 

 Οι περιςςότεροι δείκτεσ εμφανίηουν κι εδϊ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα και αυτό 

αντανακλά τθν ζντονθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε ςυηθτιςεισ προκειμζνου να εκτελοφν 

δραςτθριότθτεσ και να ςυνεργάηονται. Επίςθσ, ςθμαντικό ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα 

αποτελζςματα τθσ γνωςτικισ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ των 

βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν. Θ ανάλυςθ και ερμθνεία των τιμϊν των δεικτϊν δείχνει 

από τθ μια τθν υψθλι υποςτιριξθ τθσ γνωςτικισ διάςταςθσ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν 

ςτον 3D CoSy_World και από τθν άλλθ τθν αντανάκλαςι τθσ ςτθ βακιά κατανόθςθ των 

βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν. 

 

Σαν αποτζλεςμα, επιβεβαιϊνεται και πάλι θ άποψθ πολλϊν ερευνθτϊν που υποςτθρίηουν 

ότι τα online 3D περιβάλλοντα μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθ ςχολικι τάξθ μζςα από 

διάφορα γνωςτικά αντικείμενα (Barab et al. 2011; Chen et al. 2007; Di Blas et al. 2006; 

Dieterle & Clark 2007; Garzotto & Forfori 2006). Επίςθσ, με τθν παροφςα μελζτθ 

ςυμβάλλουμε ςτθν πρόταςθ των ερευνθτϊν για περιςςότερθ ζρευνα που ςυνδζεται με 

τθν ζνταξθ των online περιβαλλόντων μζςα από τθν CSCL ςτθ Μακθματικι Εκπαίδευςθ 

(Faggiano et al. 2005; Stahl, 2006).  
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4.4.7 Σφνοψθ τθσ Δεφτερθσ Ρειραματικισ Διδακτικισ Εφαρμογισ 

 

Στθν ενότθτα 4.4 περιγράφεται θ Δεφτερθ Ρειραματικι Διδακτικι Εφαρμογι ςαν ςυνζχεια 

τθσ Ρρϊτθσ Ρειραματικισ Διδακτικισ Εφαρμογισ. Σκοπόσ τθσ ιταν από τθ μια θ 

επιβεβαίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του 3D CoSy_World και του 

προτεινόμενου μακρο-ςεναρίου και από τθν άλλθ θ βακφτερθ μελζτθ τθσ γνωςτικισ 

εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν και 

των αποτελεςμάτων τθσ. 

 

Αρχικά περιγράφονται τα βιματα ςχεδιαςμοφ τθσ, διατυπϊνεται ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ και 

προςδιορίηεται το δείγμα. Ρρόκειται για 19 μακθτζσ τθσ Στϋ Τάξθσ ενόσ Δθμόςιου Σχολείου 

τθσ Κθφιςιάσ. Οι μακθτζσ εκπροςωποφμενοι από avatars εργάςτθκαν ςυνεργατικά και 

επίλυςαν μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ Ρειραματικισ Εφαρμογισ, 

μια αντίςτοιχθ τάξθ ςτθν οποία δεν ζγινε καμιά απολφτωσ παρζμβαςθ ζπαιξε το ρόλο τθσ 

Ομάδα Ελζγχου. 

 

Τα δεδομζνα ςυλλζχτθκαν από τα log files του λογιςμικοφ Active Worlds, από τισ 

βιντεοςκοπθμζνεσ εγγραφζσ των avatars ςτο 3D περιβάλλον του CoSy_World και από 

ερωτθματολόγια που δόκθκαν πριν και μετά τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ. 

 

Θ ανάλυςθ και ερμθνεία των αποτελεςμάτων επιβεβαίωςαν τθν αξιοπιςτία και τθν 

αποτελεςματικότθτα του 3D CoSy_World και του προτεινόμενου μακρο-ςεναρίου ςτθν 

υποςτιριξθ των διαςτάςεων τθσ εμπλοκισ (ςυναιςκθματικισ, ςυμπεριφορικισ, 

γνωςτικισ) των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Επίςθσ, προζκυψαν 

χριςιμα ςυμπεράςματα που αφοροφν ςτθ βακιά κατανόθςθ των μακθτϊν για τα βαςικά 

κλάςματα ςαν αποτζλεςμα τθσ εμπλοκισ τουσ με ποικιλία αναπαραςτάςεων μζςα από τισ 

δραςτθριότθτεσ του 3D CoSy_World. 

 

Διαπιςτϊςεισ που αφοροφν ςτα αποτελζςματα των δφο Ρειραματικϊν Διδακτικϊν 

Ραρεμβάςεων όπωσ αυτά δόκθκαν ςτισ ενότθτεσ 4.3 και 4.4 αλλά και ςτθν προςπάκεια 

μιασ βακφτερθσ ςυγκριτικισ ερμθνείασ τουσ περιγράφονται ςτθν ενότθτα που ακολουκεί. 
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4.5 Συγκρίνοντασ τισ δφο Ρειραματικζσ Διδακτικζσ Εφαρμογζσ 

 

Στθν ενότθτα αυτι δίνεται μια ςυγκριτικι περιγραφι των αποτελεςμάτων των δφο 

Διδακτικϊν παρεμβάςεων και επιχειρείται μια βακφτερθ ανάλυςθ των διαςτάςεων τθσ 

ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ και τθσ εμπλοκισ που ςυνδζεται με τθ ςυμπεριφορά μζςα 

από επιμζρουσ δείκτεσ προκειμζνου να αποκτθκεί μια βακφτερθ κατανόθςθ των 

ςυμπεριφορϊν και των αλλθλεπιδράςεων των avatars ςτον 3D CoSy_World. Επίςθσ, 

προκειμζνου να δοφμε και διαγραμματικά τον τρόπο που οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν τισ 

αναπαραςτάςεισ για τισ κατανοιςεισ τουσ ςχετικά με τουσ κλαςματικοφσ αρικμοφσ, 

πραγματοποιικθκε θ ανάλυςθ ομοιότθτασ και θ ςτατιςτικι ςυνεπαγωγικι ανάλυςθ.  

 

4.5.1 Συμπεριφορικι εμπλοκι και ςυνεργατικι μάκθςθ ςτον CoSy_World 

 

Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι και ςτισ δφο Ρειραματικζσ Διδακτικζσ Εφαρμογζσ οι δείκτεσ 

που ςυνδζονταν με τθ ςυμπεριφορά των avatars ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ εμφάνιςαν ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα (Ρίνακασ 4.43).  

 

Ρίνακασ 4.43: Μθ παραμετρικι ανάλυςθ των δεικτϊν που ςυνδζονται με τθ 

ςυμπεριφορικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ. 

 

ETI 1 

Friendman’s 

chi-square or χ2 

criterion 

 MR-Means Ranks Means 

Indicators   Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 

API 
1

st
 χ

2 
=8.28

*
  1.25 2.13 2.63 2.63 4.88 6.50 

2
nd

 x
2 

=10,75
*
 1.13 2.13 2.75 5.88 11.0 17.1 

APC 
1st χ2 =8.00* 1.25 2.25 2.5 0.88 3.88 4.75 

2nd x2 =13.31** 1.56 3.00 1.44 1.00 5.38 0.88 

ECA 
1st χ2 =16.0** 1.00 2.00 3.00 3.00 4.50 19.0 

2
nd

 x
2 

=13.07
**

 1.63 1.38 3.00 5.75 5.25 19.0 

1Experimental Teaching Interventions, * p<0.05 , ** p<0.001 

 

Αυτό ςθμαίνει ότι ςτον 3D CoSy_World ζχουν δθμιουργθκεί κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ 

ςυνκικεσ που ενιςχφουν τισ ςυμπεριφορζσ των μακθτϊν οι οποίεσ εκδθλϊνονται μζςω 

ερωτιςεων, απαντιςεων ι απόψεων προσ τα άλλα avatars (είτε είναι τθσ ομάδασ τουσ 

είτε ανικουν ςε άλλθ ομάδα), κακϊσ επιλφουν προβλιματα και εκτελοφν δραςτθριότθτεσ. 
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Λδιαίτερα ζντονεσ οι ςυμπεριφορζσ αυτζσ εμφανίηονται, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, κατά τθ 

διάρκεια τθσ 2θσ και τθσ 3θσ διαδικτυακισ τουσ ςυνάντθςθσ. Αυτό, όπωσ ζχει αναφερκεί, 

πικανότατα οφείλεται ςτθ δομι του ςεναρίου που προτείνει ςτισ φάςεισ αυτζσ τθ 

ςυνεργαςία των avatars ςε ηεφγθ, οπότε εμφανίηονται πιο ζντονεσ αλλθλεπιδράςεισ. Από 

τθν άλλθ, οι ςυμπεριφορζσ αυτζσ μπορεί να ενιςχφονται και από τθν εμπλοκι των 

μακθτϊν ςε δραςτθριότθτεσ που είναι ενςωματωμζνεσ ςτον CoSy_World και που ςτισ 

φάςεισ αυτζσ είναι ποικιλότερεσ και περιςςότερεσ. 

 

Επίςθσ, παρατθρείται ζντονθ θ εμπλοκι των μακθτϊν ςε δραςτθριότθτεσ που είναι εκτόσ 

του αναλυτικοφ προγράμματοσ (ECA- extracurricular activities). Ρρόκειται για πλθροφορίεσ 

που τα avatars ςυναντοφν κατά τθ διάρκεια των προτεινόμενων διαδρομϊν του ςεναρίου 

και τισ οποίεσ, αν και δεν είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ  για τθ ςυνζχιςθ τθσ πορείασ τουσ 

ςτον CoSy_World, διαβάηουν με αποτζλεςμα τον εμπλουτιςμό των γνϊςεϊν τουσ για τθ 

ηωι των αρχαίων Αιγυπτίων αλλά και για τθν ιςτορικι διαδρομι τθσ δθμιουργίασ των 

πρϊτων κλαςματικϊν αρικμϊν. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ εναςχόλθςι τουσ με τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ενιςχυμζνθ κατά τθν τρίτθ διαδικτυακι 

τουσ ςυνάντθςθ. Αυτό πικανότατα ζχει να κάνει με το ότι ςτθ φάςθ αυτι του ςεναρίου τα 

avatars ακολουκοφν τθν προτεινόμενθ διαδρομι μζςα από τθν οποία ςυναντοφν 

περιςςότερεσ πινακίδεσ με αναρτθμζνεσ πλθροφορίεσ. 

 

 Ππωσ ζχει περιγραφεί τα αποτελζςματα αυτά επιβεβαιϊνονται και από τθν ποιοτικι 

ανάλυςθ των μθνυμάτων από τισ chat ςυηθτιςεισ των avatars κατά τθ διάρκεια των τριϊν 

ςταδίων του ςεναρίου. 

 

Ωςτόςο, προκειμζνου να ζχουμε μια βακφτερθ μελζτθ των ςυμπεριφορϊν αυτϊν, 

μελετιςαμε τουσ επιμζρουσ δείκτεσ (Ραράρτθμα 7) που χαρακτθρίηουν τισ ςυμπεριφορζσ 

αυτζσ. 
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Ρίνακασ 4.44: Μθ παραμετρικι ανάλυςθ των δεικτϊν που ςυνδζονται με τθ 

ςυμπεριφορικι εμπλοκι ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ. 

 

ETI 1 

Friendman’s 

chi-square or x2 

criterion 

 MR-Means Ranks Means 

Indicators   Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 

API_q 
1st statistically insignificant 

2nd x2 =10.75* 1.13 2.13 2.75 0.50 2.50 5.38 

API_a 
1

st
 x

2 
=1.20

*
 2.00 2.19 1.81 0.25 0.88 0.13 

2nd x2 =4.21* 1.44 2.25 2.31 0.38 2.13 2.25 

API_o 
1

st
 x

2 
=5.60

*
 1.88 2.38 1.75 0.13 0.88 0.00 

2nd x2 =6.33* 2.63 1.63 1.75 1.88 0.38 0.75 

API_an 
1st x2 =6.38* 1.44 2.13 2.44 0.25 1.25 1.50 

2nd x2 =13.27** 1.06 2.13 2.81 0.00 2.00 3.13 

API_q_t 
1st statistically insignificant 

2nd x2 =6.38* 2.63 1.63 1.75 1.88 0.38 0.75 

API_a_t 
1st x2 =12.34** 1.50 1.63 2.88 0.13 0.38 2.88 

2nd statistically insignificant 

API_o_t 
1st statistically insignificant 

2nd x2 =6.34* 2.63 1.63 1.75 1.88 0.38 0.75 

APC_q 

 

1st x2 =8.40* 1.50 1.88 2.63 0.13 0.75 1.38 

2nd statistically insignificant 

APC_a 

 

1st x2 =9.19* 1.25 2.13 2.63 0.00 1.50 1.63 

2
nd

 χ
2 

=10.36
*
 1.63 2.25 2.44 0.75 2.00 5.30 

APC_o 

 

1st x2 =4.50* 1.56 2.06 2.38 0.00 0,75 0.75 

2nd x2 =10.16** 1.56 2.81 1.63 0.38 2.00 0.38 

APC_an 
1st x2 =16.00** 2.50 2.50 1.00 1.00 1.00 0.00 

2
nd

 x
2 

=8.27
*
 2.63 1.44 1.94 1.50 0.25 0.87 

APC_le 
1

st
 statistically insignificant 

2nd statistically insignificant 

ECA 
1st x2 =16.0** 1.00 2.00 3.00 3.00 4.50 19.0 

2
nd

 x
2 

=13.07
**

 1.63 1.38 3.00 5.75 5.25 19.0 

1Experimental Teaching Interventions, * p<0.05 , ** p<0.001 

 

Ππωσ φαίνεται από τον Ρίνακα 4.44, οι δείκτεσ που αναφζρονται ςτισ αλλθλεπιδράςεισ 

των avatars που ανικουν ςτθν ίδια ομάδα και που ςυνδζονται με τισ ςυμπεριφορζσ οι 
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οποίεσ εκδθλϊνονται μζςω ερωτιςεων, απαντιςεων ι απόψεων, είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικοί. Μόνο ο δείκτθσ που ςυνδζεται με τισ ερωτιςεισ των avatars προσ τα άλλα 

avatars τθσ ομάδασ τουσ δείχνει ςτατιςτικά αςιμαντοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ δεν 

αιςκάνονται (ςε μεγάλθ ςυχνότθτα) τθν ανάγκθ να ρωτιςουν (API_q) τα άλλα μζλθ τθσ 

ομάδασ τουσ. Ωςτόςο, φαίνεται να υπάρχει μεγάλθ προκυμία ςτο να απαντοφν (API_a) ςε 

μια ερϊτθςθ που τίκεται από κάποιον ςτθν ομάδα.  

 

Θ ίδια κινθτικότθτα παρατθρείται και όταν τα avatars χρειάηεται να αλλθλεπιδράςουν με 

avatars τθσ άλλθσ ομάδασ. Κυμίηουμε ότι οι βαςικζσ ομάδεσ είναι δφο. Οι Α και Β. 

Ρροφανϊσ το προτεινόμενο ςενάριο ευνοεί τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μελϊν των 

διαφορετικϊν ομάδων μζςα από τισ ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ που υιοκετεί και οι οποίεσ 

ζχουν περιγραφεί ςτο κεφάλαιο 3. 

 

Ωςτόςο, οι αλλθλεπιδράςεισ των avatars με τον εκπαιδευτικό είναι επίςθσ ςτατιςτικά 

αςιμαντεσ (API_q_t, API_a_t, API_o_t). Αυτό μπορεί να οφείλεται ςτθ δομι του ςεναρίου 

που βάηει ςτο κζντρο τθσ μάκθςθσ το μακθτι δίνοντάσ του ζναν ρόλο δυναμικό και 

αναπτφςςοντάσ του τθν αυτονομία ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Τζλοσ, παρατθρείται ότι 

οι αρχθγοί των ομάδων (Α και Β) ζχουν λίγεσ ευκαιρίεσ για επικοινωνία μεταξφ τουσ 

(APC_le). 

 

4.5.2 Συναιςκθματικι εμπλοκι και ςυνεργατικι μάκθςθ ςτον CoSy_World 

  

Οι δείκτεσ που ςυνδζονται με τθν ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία 

τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ παρατθροφμε ότι εμφανίηουν ςε γενικζσ γραμμζσ τθν ίδια 

ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα και ςτισ δφο Ραρεμβάςεισ (Ρίνακασ 4.45).  

 

Αναφερόμαςτε ςτουσ δείκτεσ που ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων λιψθσ 

αποφάςεων (SU2), δεξιοτιτων εμπιςτοςφνθσ (SU3) μεταξφ των μελϊν των ομάδων αλλά 

και δεξιοτιτων ςυντονιςμοφ (GU1), οι οποίοι και περιγράφτθκαν αναλυτικά ςτισ 

προθγοφμενεσ ενότθτεσ. Λδιαίτερα για το δείκτθ που ςυνδζεται με τθ λιψθ αποφάςεων 

(SU2) φαίνεται ότι το ςενάριο δίνει περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξι του κατά τισ 

δφο πρϊτεσ διαδικτυακζσ ςυναντιςεισ των avatars. Επίςθσ, ςχετικά με το δείκτθ SU3 

φαίνεται ότι, ειδικά κατά τθ Δεφτερθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ, τα avatars εργάηονται 

ζχοντασ μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ το ζνα προσ το άλλο, προκειμζνου να εκτελζςουν τισ 
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προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Για τθ δθμιουργία δεςμϊν εμπιςτοςφνθσ πικανότατα 

βοθκά ο ςχθματιςμόσ των «ομάδων ειδικϊν». Αντίςτοιχεσ παρατθριςεισ ιςχφουν και για 

τθν ενίςχυςθ του δείκτθ GU3, που περιγράφει το ςυντονιςμό των ομάδων από ςτάδιο ςε 

ςτάδιον κακϊσ τα avatars ακολουκοφν τθν πορεία του ςεναρίου. 

 

Ρίνακασ 4.45: Μθ παραμετρικι ανάλυςθ των δεικτϊν που ςυνδζονται με τθ 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ. 

 

ETI 1 

Friendman’s 

chi-square or χ2 

criterion 

 MR-Means Ranks Means 

Indicators   Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 

SU1 

 

1
st

 statistically insignificant 

2nd x2 =4.90** 1.69 2.38 1.94 1.00 1.63 1.25 

SU2 

 

1st χ2 =14.30** 2.44 2.56 1.00 1.12 1.75 0.00 

2nd x2 =14.30** 2.44 2.56 1.00 1.13 1.75 0.00 

SU3 

 

1st χ2 =  7.38*  1.44 2.69 1.88 3.63 6.75 5.25 

2nd x2 =4.96** 1.44 2.44 2.13 4.88 6.50 6.25 

GU1 
1st χ2 =13.00* 1.25 1.75 3.00 3.63 4.25 8.00 

2nd x2 =10.29* 1.25 2.00 2.75 4.38 6.50 8.00 

GU2 
1st statistically insignificant 

2nd x2 =13.0* 1,25 1.75 3.00 3.88 5.50 11.8 

GU3 
1st statistically insignificant 

2
nd

 statistically insignificant 

OTC 
1st statistically insignificant 

2nd statistically insignificant 

1
Experimental Teaching Interventions, 

*
 p<0.05 , 

**
 p<0.001 

 

Ωςτόςο, κάποιοι από τουσ δείκτεσ ιταν ςτατιςτικά αςιμαντοι ςτθν Ρρϊτθ Διδακτικι 

Ραρζμβαςθ, ενϊ βελτιϊκθκαν κατά τθ Δεφτερθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ. Ζνασ από αυτοφσ 

είναι ο δείκτθσ που ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ θγετικϊν δεξιοτιτων (SU1). Τα avatars – 

αρχθγοί των ομάδων Α και Β κατά τθν Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ φάνθκαν να 

αναπτφςςουν ςε ςτατιςτικά αςιμαντο βακμό τισ θγετικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Ρροφανϊσ, το 

ςενάριο δεν ζδινε πολλζσ ευκαιρίεσ για να υποςτθριχκεί ο ρόλοσ αυτόσ ι οι μακθτζσ δεν 

είχαν αντιλθφκεί τισ δεςμεφςεισ τουσ μζςα από το ρόλο αυτό. Ραρατθρείται ότι κατά τθ 

Δεφτερθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ ο δείκτθσ αυτόσ είναι αρκετά ενιςχυμζνοσ. Λαμβάνοντασ 
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υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ Ρρϊτθσ Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ, κατά τθ διάρκεια των 

πιλοτικϊν τεςτ ζγινε ειδικι επιςιμανςθ ςτουσ μακθτζσ που κα αναλάμβαναν τουσ ρόλουσ 

των αρχθγϊν. Συγκεκριμζνα, προτάκθκε ςε αυτοφσ να είναι πιο ενεργοί μζςα από το ρόλο 

τουσ και να αιςκάνονται πιο πολφ υπεφκυνοι για το ςυντονιςμό των μελϊν των ομάδων, 

για τθν ανάπτυξθ κετικοφ κλίματοσ μεταξφ των μελϊν και γενικότερα να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίεσ για οτιδιποτε προκφπτει ςτθν ομάδα (π.χ. κάποιοσ χάνει τον 

προςανατολιςμό του, κάποιοσ αφαιρείται, κ.λπ.).  

 

Επίςθσ, ο δείκτθσ που ςυνδζεται με τθ διατιρθςθ καλϊν ςχζςεων, ενϊ τθν πρϊτθ φορά 

δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικόσ, τθ δεφτερθ φορά εμφανίηει μεγάλθ άνοδο ςτθν τιμι του. 

Τθν πρϊτθ φορά προφανϊσ δεν υπιρξε μεγάλθ αναγκαιότθτα για προςπάκεια ανάπτυξθσ 

καλϊν ςχζςεων μεταξφ των μελϊν των ομάδων. Ππωσ επιβεβαιϊνεται και από τισ 

βιντεοςκόπθςθ των διαδικτυακϊν ςυναντιςεων, οι ομάδεσ εργάηονται αρκετά αρμονικά 

και είναι λίγεσ οι φορζσ που χρειάηεται να επιβλθκεί τάξθ και να επιβλθκοφν ιςορροπίεσ. 

Αντίςτοιχα, παρατθρείται και ςτθ Δεφτερθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ. Ωςτόςο εδϊ, ο δείκτθσ 

εμφανίηει ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα διότι τα avatars κινοφνται γενικά πιο ενεργθτικά και 

αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα να εμφανίηονται μικρζσ τριβζσ μεταξφ τουσ οι οποίεσ ωςτόςο 

εξομαλφνονται άμεςα και ζτςι εξαςφαλίηονται ομαλζσ ςυνεργαςίεσ και διατθροφνται 

καλζσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ.  

 

Τζλοσ, κάποιοι από τουσ δείκτεσ δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικοί ςτθν Ρρϊτθ Διδακτικι 

Ραρζμβαςθ και εξακολοφκθςαν να είναι ςτατιςτικά αςιμαντοι και ςτθ Δεφτερθ Διδακτικι 

Ραρζμβαςθ. Ρρόκειται γα τουσ δείκτεσ GU3 και OTC, που δείχνουν το κατά πόςο τα 

avatars ςυηθτοφν για κζματα εκτόσ ςεναρίου αλλά και το κατά πόςο αιςκάνονται ανία. 

Αυτό ςθμαίνει ότι τα avatars επανζρχονται γριγορα ςτα κακικοντά τουσ χωρίσ να 

αποςπϊνται για πολφ, πράγμα που μπορεί να οφείλεται ςτθν καινοτομικι φφςθ τθσ 

εμπειρίασ.  

 

Τα παραπάνω αποτελζςματα επιβεβαιϊνονται και από τθν ποιοτικι ανάλυςθ των 

μθνυμάτων από τισ chat ςυηθτιςεισ των avatars κατά τθ διάρκεια των τριϊν ςταδίων του 

ςεναρίου. 

 

Ωςτόςο, προκειμζνου να ζχουμε μια βακφτερθ κατανόθςθ τθσ ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ 

των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ, μελετιςαμε τουσ επιμζρουσ 
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δείκτεσ (Ραράρτθμα 7) που τθ χαρακτθρίηουν (Ρίνακεσ 4.46, 4.47, 4.48). 

 

Ρίνακασ 4.46: Μθ παραμετρικι ανάλυςθ των δεικτϊν (SU1, SU2, SU3) που ςυνδζονται με 

τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ. 

 

ETI 1 

Friendman’s 

chi-square or χ2 

criterion 

 MR-Means Ranks Means 

Indicators   Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 

SU1_an 
1

st
 statistically insignificant 

2nd x2 = 3.71* 1.81 1.94 2.25 0.25 0.38 0.75 

SU1_g 
1

st
 statistically insignificant 

2nd x2 = 4.31* 2.00 1,75 2.25 0.38 0.14 0.75 

SU1_f 
1st statistically insignificant 

2
nd

 statistically insignificant 

SU2_dm 

 

1st x2 = 14.30** 1.13 1.75 0.00 2.44 2.56 1.00 

2nd     x2 = 3.65* 1.69 2.38 1.94 1.00 1.63 1.25 

SU3_r 
1st x2 = 11.31* 1.31 1.88 2.81 0.13 0.88 2.00 

2nd x2 = 14.55* 1.06 2.06 2.88 1.25 2.38 3.25 

SU3_tl 

 

1st statistically insignificant 

2nd x2 = 15.08** 2.38 2.63 1.00 2.75 3.25 1.50 

SU3_ta 
1st     x2 = 7.53* 1.38 2.44 2.19 0.00 1.75 0.75 

2nd statistically insignificant 

1Experimental Teaching Interventions, * p<0.05 , ** p<0.001 

 

Ππωσ φαίνεται από τον Ρίνακα 4.46, οι περιςςότεροι από τουσ επιμζρουσ δείκτεσ που 

αναφζρονται ςτθν ανάπτυξθ θγετικϊν δεξιοτιτων (SU1) είναι ςτατιςτικά αςιμαντοι. Τα 

avatars που ζχουν θγετικό ρόλο μζςα ςτθν ομάδα περιορίηονται περιςςότερο ςτο να 

ανακοινϊνουν (SU1_an) ι να κακοδθγοφν (SU1_g). Ωςτόςο, οι δείκτεσ αυτοί ζχουν 

ενιςχυκεί κατά τθ Δεφτερθ Ρειραματικι Εφαρμογι. Ο δείκτθσ (SU2_dm) που αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ δόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ ςτον αρχθγό τθσ ομάδασ φαίνεται επίςθσ να είναι 

αναπτυγμζνοσ κατά τθ δεφτερθ εφαρμογι.  

 

Σχετικά με τουσ επιμζρουσ δείκτεσ (Ρίνακασ 4.47) που ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ 

ςυντονιςμοφ (GU1), τθ διατιρθςθ καλϊν ςχζςεων (GU2) και με τισ ςυηθτιςεισ για κζματα 

που προκφπτουν (GU3), παρατθροφμε τα εξισ (Ρίνακασ 4.47). Τα avatars ζχουν αρκετζσ 

ευκαιρίεσ να ςυγκεντρϊνονται ςε ομάδεσ (GU1_a). Αυτό πικανότθτα οφείλεται ςτθ δομι 
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του ςεναρίου το οποίο επιβάλλει τθ ςυνεργαςία των avatars ςε ομάδεσ, προκειμζνου να 

εκτελεςτοφν οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Από τθν άλλθ, τα avatars δε φαίνεται να 

«χάνονται» ςτον 3D_CoSy_World, οπότε και δεν προκφπτουν περιπτϊςεισ αναηιτθςισ 

τουσ (GU1_sk). Στατιςτικι ςθμαντικότθτα δείχνει επίςθσ ο δείκτθσ που αφορά ςτθν άμεςθ 

ανταπόκριςθ των avatars, όταν αυτά πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςε ςυηθτιςεισ που 

προκφπτουν. 

 

Ρίνακασ 4.47: Μθ παραμετρικι ανάλυςθ των δεικτϊν (GU1, GU2, GU3) που ςυνδζονται με 

τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ. 

 

ETI 1 

Friendman’s 

chi-square or x 2 

criterion 

 MR-Means Ranks Means 

Indicators   Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 

GU1_sk 
1st statistically insignificant 

2nd statistically insignificant 

GU1_a 
1st x2 = 16.00** 1.00 2.50 2.50 1.00 2.00 2.00 

2nd x2 = 9.25* 2.06 1.31 2.63 2.75 2.38 3.25 

GU1_d 
1st statistically insignificant 

2nd statistically insignificant 

GU1_sp 
1st x2 = 16.00** 1.50 1.50 3.00 2.00 2.00 4.00 

2nd x2 = 15.55** 1.00 2,06 2.94 1.00 2.50 3.75 

GU2_b 
1st statistically insignificant 

2nd statistically insignificant 

GU2_ic 
1

st
 statistically insignificant 

2nd statistically insignificant 

GU2_ec 1st x2 = 14.25** 1.63 2.94 1.44 0.25 2.00 0.00 

2nd x2 = 15.08** 1.63 1.38 3.00 0.25 0.00 6.13 

GU3_g 1
st

 x
2 

= 8.82
*
 1.81 1.50 2.69 0.63 0.25 1.88 

2nd x2 = 10.76* 1.38 2.88 1.75 0.63 3.13 1.50 

GU3_si 1
st

 statistically insignificant 

2nd statistically insignificant 

GU3_gi 1
st

 statistically insignificant 

2
nd

 statistically insignificant 

1Experimental Teaching Interventions, * p<0.05 , ** p<0.001 
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Από τον Ρίνακα 4.47, φαίνεται ότι τα avatars δεν ζχουν ιδιαίτερα προβλιματα διατιρθςθσ 

καλϊν ςχζςεων (GU2). Δθλαδι οι ςυνκικεσ που δθμιουργικθκαν ςτον 3D CoSy_World 

είναι ευνοϊκζσ για αρμονικι ςυνεργαςία, οπότε δεν υπάρχει αναγκαιότθτα προςπάκειασ 

αποκατάςταςισ τθσ.  

 

Τζλοσ, ςτατιςτικά αςιμαντοι είναι οι δείκτεσ που ςυνδζονται με ανία, πειράγματα και 

αςυναρτθςίεσ κακϊσ τα avatars επικοινωνοφν (Ρίνακασ 4.48). Αυτό ςθμαίνει ότι οι 

μακθτζσ και ςτισ δφο Διδακτικζσ Ραρεμβάςεισ, εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ 

με πραγματικό ενδιαφζρον και είναι επικεντρωμζνοι ςτο ςτόχο τουσ χωρίσ να πλιττουν. 

 

Ρίνακασ 4.48: Μθ παραμετρικι ανάλυςθ δείκτθ (OTC) που ςυνδζεται με τθ 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ. 

 

ETI 1 

Friendman’s 

chi-square or x 2 

criterion 

 MR-Means Ranks Means 

Indicators   Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 

OTC_f 1st statistically insignificant 

2nd statistically insignificant 

OTC_t 1st statistically insignificant 

2nd statistically insignificant 

OTC_m 1st statistically insignificant 

2nd statistically insignificant 

 

Κατά τθ διάρκεια του 4ου ςταδίου του ςεναρίου τα avatars ςυηιτθςαν για τθν εμπειρία 

τουσ ςτον 3D CoSy_World. Τα chat log files ζδειξαν και για τισ δφο περιπτϊςεισ (πρϊτθ και 

Δεφτερθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ) αντίςτοιχεσ απόψεισ και ςυναιςκιματα.  

 

Σχετικά με τθν αξιοπιςτία του εργαλείου μετριςεων, για να ελεγχκεί θ αξιοπιςτία των 

μετριςεων, δθλαδι για να δοφμε αν ο τρόποσ που το εργαλείο μζτρθςε τθν εμπλοκι των 

μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ διακζτει αξιοπιςτία, εφαρμόςτθκε το 

κριτιριο Wilcoxon (z) (Ρίνακασ 4.49). Με τον τρόπο αυτό μελετικθκε αν ανάμεςα ςτισ δφο 

Ρειραματικζσ Διδακτικζσ Ραρεμβάςεισ υπιρξε ςτακερι διαφοροποίθςθ.  
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Ρράγματι, φάνθκε ότι οι μετριςεισ εμφανίηουν ςτακερότθτα παρότι που μπορεί να 

διαφζρουν μεταξφ τουσ, αλλά αυτό πικανότθτα ζχει να κάνει με τθν ωρίμανςθ των 

μακθτϊν από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ. 

 

Ρίνακασ 4.49: Ρίνακασ αξιοπιςτίασ μετριςεων. 

Κριτιριο Wilcoxon (z) 

Δείκτεσ κριτθρίων Stage 1 Stage 2 Stage 3 

AP_2 – AP_1 z= -2.11
*
 z= -2.11

*
 z= -1.83

*
 

S_2– S_1 z= -1.90
*
 z= -0.99 z= -2.20

*
 

G_2– G_1 z= -0.95 z= -2.11* z= -2.40* 

API_2 – API_1 z= -1.87* z= -2.38* z= -2.52* 

APC_2– APC_1 z= -O.58 z= -0.92 z= -2.39* 

ECA_2 – ECA_1 z= -2.64** z= -1.10 z= -0.00 

SU1_2– SU1_1 z= -0.00 z= -0.73 z= -0.73 

SU2_2 – SU2_1 z= -1.00 z= -0.11 z= -2.64** 

SU3_2– SU3_1 z= -1.36* z= -0.42* z= -1.48* 

GU1_2– GU1_1 z= -1.21* z= -1.63* z= -1.21* 

GU2_2 – GU2_1 z= -0.43* z= -1.87* z= -2.56* 

GU3_2 – GU3_1 z= -2.20* z= -1.40* z= -1.69* 

OTC_2 - OTC_1 z= -2.10* z= -1.38* z= -1.42* 

* p<0.05 , ** p<0.001 

 

Οι τιμζσ εμφανίηουν άλλοτε ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα και άλλοτε όχι, αλλά αυτό 

πικανότατα είναι τυχαίο. Δθλαδι, παρατθροφμε παντοφ το κριτιριο z να εμφανίηει 

αρνθτικζσ τιμζσ που ςθμαίνει ότι θ Ρρϊτθ Ραρζμβαςθ ζχει τιμζσ αρικμθτικά μικρότερεσ 

από τθ δεφτερθ και κατά ςυνζπεια οι μακθτζσ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ διαφοροποιικθκαν 

περιςςότερο και ςε άλλεσ λιγότερο λόγω ωρίμανςθσ. 

 

4.5.3 Γνωςτικι εμπλοκι και ςυνεργατικι μάκθςθ ςτον CoSy_World  

 

Θ εμπλοκι των μακθτϊν ςε γνωςτικζσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ μζςα από τθν ποιοτικι 

ερμθνεία των chat log files εμφάνιςε επίςθσ αρκετό ενδιαφζρον και ςτισ δφο Διδακτικζσ 

Ραρεμβάςεισ. Οι μακθτζσ επιχειρθματολογοφν προκειμζνου να κατανοιςουν βαςικζσ 

κλαςματικζσ ζννοιεσ και τεκμθριϊνουν τθν άποψι τουσ αξιοποιϊντασ τθν ποικιλία 

αναπαραςτάςεων που προςφζρεται μζςα από τον CoSy_World. Ραραδείγματα 
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ςυηθτιςεων που αφοροφν ςε τζτοιου είδουσ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ ζχουν περιγραφεί 

ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ. 

 

Ωςτόςο, οι ερευνθτζσ ςυμφωνοφν ότι θ ικανότθτα μετάφραςθσ μιασ μακθματικισ ζννοιασ 

από το ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ ςε ζνα άλλο παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν κατανόθςθ 

τθσ μακθματικισ ζννοιασ (Gagatsis & Shiakalli, 2004; Janvier, 1987). Για το λόγο αυτό 

αντλικθκαν ποςοτικοί δείκτεσ από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςτα pre- και post-tests 

που τουσ δόκθκαν. Οι απαντιςεισ των μακθτϊν αξιολογικθκαν με βάςθ το επίπεδο 

κατανόθςι τουσ για τα βαςικά κλάςματα, ανάλογα με το βακμό που οι μακθτζσ 

χρθςιμοποιοφςαν εικονικζσ, λεκτικζσ και ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ όταν εξζφραηαν τα 

ςχετικά επιχειριματά τουσ. 

 

Για τθν ανάλυςθ και ερμθνεία των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε και τισ δφο φορζσ το μθ 

παραμετρικό κριτιριο του Wilcoxon z για δφο ςχετικά δείγματα (Corder & Foreman, 2009), 

αφοφ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το δείγμα ιταν μικρό. Θ ποςοτικι ανάλυςθ των pre- και 

post-tests που ζγινε επιβεβαίωςε τθν ποιοτικι ανάλυςθ των log files που αποκομίςτθκαν 

από τον CoSy_World. Ο Ρίνακασ 4.50 που ακολουκεί δείχνει μια ςυνοπτικι εικόνα των μθ-

παραμετρικϊν αναλφςεων των δφο Ρειραματικϊν Διδακτικϊν Ραρεμβάςεων . 

 

Ρίνακασ 4.50: Μθ-παραμετρικι ανάλυςθ κατά Wilcoxon z για τουσ δείκτεσ που 

ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν. 

  
criterion 

Wilcoxon (z) 
Means 

 Indicators  Pretest Posttest 

 C z= -3.83** 15.68 26.47 

2nd class session R z= -3.31** 4.16 8.05 

 RC z= -3.60
**

 9.79 16.47 

 C z= -4.29
*
 6.33 12.92 

1
st

 class session R z= -4.30
*
 5.04 27.96 

 RC z= -4.30* 12.91 21.63 

* p<0.05 , ** p<0.001 

 

Κατανόθςθ των κλαςματικϊν εννοιϊν που αφοροφν ςτα πολλαπλάςια και 

υποπολλαπλάςια των βαςικϊν κλαςματικϊν αρικμϊν 1/2, 1/3 και 1/5 (C- κατανόθςθ): 

Σχετικά με το δείκτθ C, παρατθρείται και ςτισ δφο Διδακτικζσ Ραρεμβάςεισ μεγάλθ 
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ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα ανάμεςα ςτισ κατανοιςεισ των μακθτϊν πριν και μετά τθν 

εκάςτοτε Διδακτικι Ραρζμβαςθ (Ρίνακασ 4.50). Συγκεκριμζνα, μετά τισ Διδακτικζσ 

Ραρεμβάςεισ, οι απαντιςεισ των μακθτϊν είναι πιο πλιρεισ και πιο πειςτικζσ, κακϊσ 

περιζχουν επιχειριματα ςτα οποία χρθςιμοποιοφν λεκτικζσ, ςυμβολικζσ και εικονικζσ 

αναπαραςτάςεισ. Ραράδειγμα τζτοιων απαντιςεων δίνεται παρακάτω ςτον Ρίνακα 4.51. 

Είναι φανερό ότι οι δραςτθριότθτεσ που αντιςτοιχοφν ςτα ςτάδια του Janvier 1987, και 

όπωσ αυτζσ προςφζρκθκαν από τον CoSy_World, αλλά και όπωσ αξιοποιικθκαν από το 

προτεινόμενο μακρο-ςενάριο, βοικθςαν τθν Κατερίνα και το Νίκο να κατανοιςουν τισ 

κλαςματικζσ ζννοιεσ.  

 

Ρίνακασ 4.51: Ραραδείγματα ςχετικά με τθν κατανόθςθ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν 

(από τα pretest και posttest). 

 

Ρριν τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ, θ Κατερίνα φαίνεται να δυςκολεφεται ςτο να απαντιςει τι 

ςθμαίνει γι αυτιν το κλάςμα 3/4. Μετά τθ ςυμμετοχι τθσ ςτισ δραςτθριότθτεσ του 

CoSy_World, θ Κατερίνα μπορεί να δϊςει τθ δικι τθσ απάντθςθ και μάλιςτα με 

επιχειριματα που περιζχουν εικονικζσ, ςυμβολικζσ αλλά και λεκτικζσ αναπαραςτάςεισ. 

Σαν αποτζλεςμα, θ απάντθςι τθσ είναι ξεκάκαρθ και φαίνεται να κατανοεί αυτό που 

εκφράηει. Δείχνει τθν ζννοια του κλαςματικοφ αρικμοφ απεικονίηοντάσ τον ςε ζνα 

παραλλθλόγραμμο το οποίο χωρίηει ςε 4 ίςα μζρθ και ςκιαγραφεί τα 3. 

Ερϊτθςθ: Εξιγθςε αναλυτικά και με όποιον τρόπο νομίηεισ, τι ςθμαίνει το κλάςμα 3/4. 

Κατερίνα (πριν) Κατερίνα (μετά) 

(Δεν ζδωςε καμιά απάντθςθ) 

 

 Είναι 3 από τα 4 ίςα μζρθ. 

(Επίςθσ, ηωγραφίηει ζνα παραλλθλόγραμμο, το 

χωρίηει ςε 4 ίςα μζρθ και χρωματίηει τα 3 από αυτά). 

Ερϊτθςθ: Ρροςπάκθςε να φτιάξεισ ζνα πρόβλθμα που να ζχει ςαν απάντθςθ το κλάςμα 2/8. 

Νίκοσ (πριν) Νίκοσ (μετά) 

Ζφαγα το 1/5 μιασ πίτςασ και μετά από λίγο 

ζφαγα άλλο 1/3. Ρόςθ πίτςα ζφαγα 

ςυνολικά; 

 

1/5 + 1/3 = 2/8 

 

Ζφαγα το 1/8 μιασ πίτςασ και μετά ζφαγα και άλλο 

1/8. Ρόςθ πίτςα ζφαγα ςυνολικά; 

 

1/8 + 1/8 =2/8 τθσ πίτςασ 

(Επίςθσ, ηωγραφίηει ζναν κφκλο, το χωρίηει ςε 8 ίςα 

μζρθ και χρωματίηει το ζνα από αυτά. Μετά 

ηωγραφίηει ζναν άλλο ίδιο κφκλο και επαναλαμβάνει 

τθ διαδικαςία). 
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Σχετικά με το Νίκο, πριν τθν παρζμβαςθ φαίνεται να κεωρεί ότι το κλάςμα 2/8 είναι το 

άκροιςμα δφο άλλων κλαςμάτων όπου προςκζτουμε τουσ αρικμθτζσ και τουσ 

παρονομαςτζσ. Ρρόκειται για μια ςυνθκιςμζνθ λανκαςμζνθ αντίλθψθ που ζχουν οι 

μακθτζσ για τθν πρόςκεςθ των κλαςμάτων τθν οποία πολλζσ φορζσ ςυγχζουν με τθν 

πρόςκεςθ των φυςικϊν αρικμϊν. Ο Νίκοσ, δεν αναςτοχάηεται πάνω ςτθ διαδικαςία τθσ 

πρόςκεςθσ των κλαςμάτων και για το λόγο αυτό δεν ενδιαφζρεται να 

επιχειρθματολογιςει και να δείξει τθ ςχετικι διαδικαςία. Ωςτόςο, μετά τθ Διδακτικι 

Ραρζμβαςθ ο Νίκοσ περιγράφει ζνα πρόβλθμα του οποίου θ απάντθςθ είναι 2/8. Είναι 

φανερό ότι οι δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ ζχει εμπλακεί ςτον CoSy_World τον βοικθςαν 

ςτο να παρουςιάηει τουσ κλαςματικοφσ αρικμοφσ με τρόπο που ζχουν νόθμα για αυτόν 

μζςα από ποικιλία αναπαραςτάςεων (εικονικζσ, ςυμβολικζσ, λεκτικζσ). 

 

Κατανόθςθ των ςχζςεων μεταξφ των κλαςματικϊν αρικμϊν 1/2 και 1/8, 1/3 και 1/6 και 

μεταξφ των 1/10 και 1/5 (R- ςχζςθ): Σχετικά με το δείκτθ R (ςχζςθ) οι μακθτζσ ζπρεπε να 

απαντιςουν με τρόπο ξεκάκαρο αν και με ποιον τρόπο ςχετίηονται τα κλάςματα αυτά 

μεταξφ τουσ. Αν υπάρχει κάποια ςχζςθ μεταξφ τουσ, κα πρζπει να το αποδείξουν και να 

δϊςουν ςχετικά επιχειριματα και εξθγιςεισ. Το posttest ζδειξε ότι οι απαντιςεισ των 

μακθτϊν ιταν πλθρζςτερεσ και πιο πειςτικζσ (Ρίνακασ, 4.50). Το παράδειγμα που 

παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 4.52 είναι αντιπροςωπευτικό και δείχνει τουσ μακθτζσ να 

δίνουν περιςςότερο ολοκλθρωμζνεσ απαντιςεισ μετά τθν εμπειρία τουσ ςτον 

CoSy_World, αξιοποιϊντασ ποικιλία αναπαραςτάςεων (όπωσ ζχουν περιγραφεί από τον 

Janvier, 1987) 

 

Ρίνακασ 4.52: Ραραδείγματα ςχετικά με τθν κατανόθςθ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν 

(από τα pretest και posttest). 

Ερϊτθςθ: Υπάρχει κάποια ςχζςθ ανάμεςα ςτα κλάςματα 1/10 και 1/5; Ρροςπάκθςε να 

εξθγιςεισ τθν απάντθςι ςου με δικά ςου λόγια. 

Αλεξάνδρα (πριν) Αλεξάνδρα (μετά) 

Νομίηω ότι το 1/10 είναι μεγαλφτερο από 

το 1/5. 

 

Το 1/5είναι μεγαλφτερο από το 1/10, είναι το μιςό 

από το 1/5. (Μετά, χρωματίηει ζνα 

παραλλθλόγραμμο, το χωρίηει ςε 5 ίςα μζρθ και 

χρωματίηει το 1 από αυτά. τθ ςυνζχεια, χωρίηει το 

κάκε πζμπτο ςτθ μζςθ χρθςιμοποιϊντασ 

διαφορετικό χρϊμα μολυβιοφ. Είναι φανερό ότι 

παρατθρεί πωσ το 1/10 είναι μιςό από το 1/5).  
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Ερϊτθςθ: Υπάρχει κάποια ςχζςθ ανάμεςα ςτα κλάςματα 1/3 και 1/6; Ρροςπάκθςε να το 

εξθγιςεισ με δικά ςου λόγια. 

Αντρζασ (πριν) Αντρζασ(μετά) 

Πχι, διότι ςτθν περίπτωςθ του 1/3 υπάρχει 

κάτι που το χωρίηω ςε τρία ίςα μζρθ ενϊ με 

το 1/6 χωρίηουμε κάτι ςε 6 ίςα μζρθ. 

Αν χωρίςω το 1/3 ςε δφο ίςα μζρθ, κα ζχω 1/6. 

(Κατόπιν, χωρίηει ζνα παραλλθλόγραμμο ςε 3 ίςα 

μζρθ και μετά ςε 6. τθ ςυνζχεια, χρωματίηει τα 2).  

 

Αρχικά, θ Αλεξάνδρα φαίνεται αβζβαιθ για τθν απάντθςι τθσ. Για το λόγο αυτό, γράφει 

«Νομίηω…» και δε δίνει καμιά παραπάνω εξιγθςθ. Μετά τθν εμπειρία τθσ ςτον 

CoSy_World, θ Αλεξάνδρα εμφανίηεται ςίγουρθ γι’ αυτό που γράφει: «1/5 είναι 

μεγαλφτερο από το 1/10, το 1/10 είναι το μιςό του 1/5». Στθ ςυνζχεια επιχειρθματολογεί 

ςχεδιάηοντασ ζνα παραλλθλόγραμμο και δείχνοντασ πάνω ςε αυτό το κλάςμα 1/5 και το 

κλάςμα 1/10. 

 

Ζνασ άλλοσ μακθτισ, ο Αντρζασ, αρχικά δείχνει να μθν κατανοεί καμιά ςχζςθ ανάμεςα ςτα 

κλάςματα 1/3 και 1/6. Θ εμπλοκι του ςτθν εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων οι οποίεσ 

ακολουκοφν τα ςτάδια του Janvier τον οδιγθςαν ςτο να ςυμπεράνει ότι: «αν διαιρζςω το 

1/3 ςε δφο ίςα μζρθ κα πάρω το 1/6». Θ εικονικι αναπαράςταςθ των κλαςματικϊν 

εννοιϊν 1/3 και 1/6 πάνω ςε ζνα παραλλθλόγραμμο τον βοικθςε να κατανοιςει τθ 

μεταξφ τουσ ςχζςθ. 

 

Κατανόθςθ των ςχζςεων μεταξφ των κλαςμάτων 3/4 και ½, 2/5 και 3/5, 1/3 και ¼, as 

κακϊσ επίςθσ και 2/5 και 1/2 (RC – ςχζςθ-ςφγκριςθ): Θ τιμι του δείκτθ RC (ςχζςθ-

ςφγκριςθ) είναι επίςθσ ςτατιςτικά ςθμαντικι και ςτισ δφο Διδακτικζσ Ραρεμβάςεισ 

(Ρίνακασ 4.50). Οι μακθτζσ αξιοποιοφν ποικιλία αναπαραςτάςεων προκριμζνου να 

εκφράςουν τισ κατανοιςεισ τουσ για τισ κλαςματικζσ ζννοιεσ. Οι απαντιςεισ τουσ ςτο 

posttest δείχνουν μια πλθρότθτα ςτισ κατανοιςεισ τουσ θ οποία επιβεβαιϊνεται και από 

τθν ποιοτικι ανάλυςθ τουσ. Στο παράδειγμα που ακολουκεί φαίνεται ότι το παιδαγωγικό 

πλαίςιο και οι δραςτθριότθτεσ που αξιοποιικθκαν βοικθςαν τθ Νικόλ και τθ Λίνα να 

κατανοιςουν τισ ςχζςεισ μεταξφ των κλαςματικϊν αρικμϊν 1/3 και 1/4 (Ρίνακασ 4.53).  
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Ρίνακασ 4.53: Ραραδείγματα ςχετικά με τθν κατανόθςθ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν 

(από τα pretest και posttest). 

Ερϊτθςθ: Ροιο από τα κλάςματα 1/3 και 1/4 είναι το μεγαλφτερο και πόςο μεγαλφτερο από το 

άλλο; Εξιγθςε τθν απάντθςι ςου. 

Νικόλ (πριν) Νικόλ (μετά) 

Το 1/3 είναι μεγαλφτερο διότι τα 4 είναι 

περιςςότερα από τα 3.  

Είναι 1/3 >1/4 , αφοφ είναι 4/12>3/12 

Δθλαδι είναι κατά 1/12 μεγαλφτερο. 

(Ηωγραφίηει δφο παραλλθλόγραμμα και χωρίηει το 

ζνα από αυτά ςε τρία ίςα μζρθ και το άλλο ςε 4 ίςα 

μζρθ. τθ ςυνζχεια τα χωρίηει ςε δωδζκατα). 

 

Ερϊτθςθ: Ροιο από τα κλάςματα 2/5 και 1/2 είναι το μεγαλφτερο και πόςο μεγαλφτερο από το 

άλλο; Εξιγθςε τθν απάντθςι ςου. 

 Λίνα (πριν) Λίνα (μετά) 

2/ 5 < 1/ 2 

 

2/5<1/2 διότι το ½ είναι μιςό και άρα είναι 

μεγαλφτερο.  

(Επίςθσ, ηωγραφίηει δφο ίςουσ κφκλουσ. Χωρίηει τον 

ζνα ςε 5 ίςα μζρθ και χρωματίηει τα δφο και χωρίηει 

τον άλλο ςε 2 ίςα μζρθ και χρωματίηει το 1 από 

αυτά). 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Νικόλ ςτθν αρχικι τθσ απάντθςθ εμφανίηεται να επαναλαμβάνει τον 

κανόνα που είχε ςυναντιςει ςτο ςχολικό εγχειρίδιο των Μακθματικϊν: «όταν δφο 

κλάςματα ζχουν τον ίδιο αρικμθτι, μεγαλφτερο είναι αυτό που ζχει το μικρότερο 

παρονομαςτι». Ωςτόςο, χρθςιμοποιεί τον κανόνα αυτόν χωρίσ να καταλαβαίνει το νόθμά 

του και αυτό επιβεβαιϊνεται από τθν αδυναμία τθσ να δϊςει μια απάντθςθ ςχετικά με το 

πόςο μεγαλφτερο είναι το ζνα κλάςμα από το άλλο. Μετά τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ, θ 

Νικόλ χρθςιμοποιεί δφο παραλλθλόγραμμα προκειμζνου να μετατρζψει τα δφο κλάςματα 

ςε ιςοδφναμα (1/3 →4/12 και 1/4→3/12) και ςτθ ςυνζχεια να εξθγιςει γιατί το 1/3 είναι 

μεγαλφτερο από το 1/4 κατά 1/12. 

 

Θ Λίνα είναι μια πολφ μζτρια μακιτρια. Θ αρχικι τθσ απάντθςθ είναι τυχαία και δεν 

εμπεριζχει καμιά εξιγθςθ. Στθ ςυνζχεια όμωσ φαίνεται να είναι ςε κζςθ να δϊςει μια 

ςωςτι απάντθςθ: «το 1/2 είναι μιςό και επομζνωσ μεγαλφτερο», αν και δεν καταφζρνει 

να απαντιςει ςτο δεφτερο ςκζλοσ τθσ ερϊτθςθσ. 
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4.5.4 Διαγράμματα ομοιότθτασ και ςυνεπαγωγικά για τα αποτελζςματα τθσ 

γνωςτικισ εμπλοκισ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

 

Συμπεραςματικά, διαπιςτϊκθκε ότι τελικά θ ποικιλία αναπαραςτάςεων που προςφζρκθκε 

μζςα από τον CoSy_World βοικθςε τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν βαςικζσ κλαςματικζσ 

ζννοιεσ, αλλά και να υποςτθρίξουν με επιχειριματα τισ κατανοιςεισ που απζκτθςαν ι που 

είχαν για αυτζσ. Θ αξιοποίθςθ ποικιλίασ αναπαραςτάςεων μιασ μακθματικισ ζννοιασ, και 

ιδιαίτερα θ ικανότθτα μετάφραςθσ από τθ μια αναπαράςταςθ ςτθν άλλθ, αποκτά 

ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ (Janvier, 1987; Duval, 2002). Ωςτόςο, θ 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων που ςυνδζονται με μια τζτοια δυνατότθτα φαίνεται να αποτελεί 

πρόβλθμα για τουσ μακθτζσ. Ο Duval (2002) υποςτθρίηει τθν φπαρξθ ςτεγανοποίθςθσ ςτθ 

χριςθ διαφορετικϊν ςυςτθμάτων αναπαράςταςθσ (κεφάλαιο 2, υποενότθτα 2.3.3.2) 

Κυμίηουμε ότι με τον όρο "ςτεγανοποίθςθ" εννοοφμε ότι ο μακθτισ ςυνθκίηει να 

αναφζρεται και να εργάηεται ςε ζνα πεδίο αναπαράςταςθσ χωρίσ να μπορεί να μεταφζρει 

με επιτυχία τισ κατανοιςεισ του για μια ζννοια ςε ζνα άλλο πεδίο αναπαράςταςθσ.  

 

Ρροκειμζνου να δοφμε και διαγραμματικά τον τρόπο με τον οποίο οι μακθτζσ 

χρθςιμοποίθςαν τισ αναπαραςτάςεισ ςτα επιχειριματά τουσ, πραγματοποιικθκε θ 

ανάλυςθ ομοιότθτασ (Lerman, 1981) και θ ςτατιςτικι ςυνεπαγωγικι ανάλυςθ του R. Gras 

με τθ χριςθ του λογιςμικοφ προγράμματοσ C.H.I.C. (Classification Hiérarc hique, 

Implicative et Cohésitive) (Bodin, Coutourier, & Gras, 2000), από τισ οποίεσ προζκυψαν 

διαγράμματα ομοιότθτασ και ςυνεπαγωγικά διαγράμματα αντίςτοιχα.  

 

Μζςα από τα διαγράμματα ομοιότθτασ, παρατθροφνται οι ομάδεσ των βαςικϊν 

κλαςματικϊν αρικμϊν (όπωσ αυτζσ αντιμετωπίςτθκαν μζςα από αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ) 

ςε ςχζςθ με τον τφπο αναπαραςτάςεων που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ για τθν ερμθνεία 

τουσ.  

 

Από τθν άλλθ, τα ςυνεπαγωγικά διαγράμματα παρουςιάηουν ςυνεπαγωγικζσ ςχζςεισ που 

υποδεικνφουν κατά πόςο και ςε ποιο βακμό θ αξιοποίθςθ ενόσ τφπου αναπαράςταςθσ 

ςυνεπάγεται τθν αξιοποίθςθ ενόσ άλλου τφπου αναπαράςταςθσ ι άλλων τφπων 

αναπαράςταςθσ.  
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Το Διάγραμμα ςτο Σχιμα 4.60, το οποίο παρουςιάηει τα αποτελζςματα του pretest για 

τουσ μακθτζσ τθσ Ρρϊτθσ Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ, αποτελείται από πζντε ομάδεσ 

ομοιότθτασ (οι δείκτεσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα 6).  

 

Σχιμα 4.60: Διάγραμμα Ομοιότθτασ για τισ απαντιςεισ των μακθτϊν τθσ Ρρϊτθσ 

Διδακτικισ Εφαρμογισ ςτο pretest. 

 

Θ πρϊτθ ομάδα ομοιότθτασ αντιςτοιχεί ςε δφο ειδϊν απαντιςεισ. Τισ απαντιςεισ που 

ζδωςαν οι μακθτζσ ςε ερωτιςεισ που αφοροφςαν ςτθν κατανόθςθ βαςικϊν κλαςμάτων 

και ςτισ οποίεσ τα επιχειριματα δόκθκαν μζςα από εικονικζσ αναπαραςτάςεισ. Επίςθσ, 

από τισ απαντιςεισ που αφοροφςαν ςτισ βαςικζσ κατανοιςεισ ςχζςεων μεταξφ 

κλαςματικϊν αρικμϊν και ςτισ οποίεσ τα επιχειριματα αξιοποιοφςαν λεκτικζσ 

αναπαραςτάςεισ. Δθλαδι, θ πρϊτθ ομάδα ομοιότθτασ αποτελείται από δφο υποομάδεσ: 

τθν υποομάδα που αναφζρεται ςτισ βαςικζσ κατανοιςεισ που ζχουν οι μακθτζσ για τα 

κλάςματα 3/4, 2/3, 3/5 (πολλαπλάςια των 1/2, 1/3, και 1/5) και για τα οποία 

επιχειρθματολόγθςαν με εικονικζσ αναπαραςτάςεισ (C1a_p, C2a_p, C3a_p), και τθν 

υποομάδα που αναφζρεται ςτισ βαςικζσ κατανοιςεισ που ζχουν οι μακθτζσ για τισ 

ςχζςεισ μεταξφ των κλαςμάτων 3/4 και 1/2, 1/2 και 2/4, 1/3 και 1/4 κακϊσ και 2/ 5 και 1/2 

όπου οι μακθτζσ επιχειρθματολογοφν με λεκτικζσ αναπαραςτάςεισ (RC1a_v, RC3_v, 

RC1b_v, RC21_v, RC31_v). 
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Similarity : C:\Users\User\Documents\work  - skevi\ΓΑΓΑΤΣΗΣ 11-12\Xara Mpouta\PRE- E.csv
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Θ δεφτερθ ομάδα ομοιότθτασ αντιςτοιχεί επίςθσ ςε δφο είδθ απαντιςεων. Στισ 

απαντιςεισ όπου οι μακθτζσ επιχειρθματολόγθςαν χρθςιμοποιϊντασ ςυμβολικζσ 

αναπαραςτάςεισ και αφοροφν ςτουσ δείκτεσ C1a_s, C2a_s, C3a_s που αντιςτοιχοφν ςτα  

κλάςματα 3/4, 2/3, 3/5 (πολλαπλάςια των 1/2, 1/3, και 1/5) και ςτισ απαντιςεισ όπου τα 

επιχειριματα δίνονται μζςω εικονικϊν αναπαραςτάςεων και που ςυνδζονται με τουσ 

δείκτεσ RC1a_p, RC3_p, RC1b_p, RC21_p, RC31_p και R3_p. 

 

Στθν τρίτθ ομάδα περιλαμβάνονται οι απαντιςεισ των μακθτϊν ςτισ οποίεσ τα 

επιχειριματα δόκθκαν είτε με λεκτικι είτε με ςυμβολικι αναπαράςταςθ. Ειδικότερα, ςτθν 

πρϊτθ υποομάδα παρατθροφμε ότι οι μακθτζσ απαντοφν για τα κλάςματα 3/4 και για τισ 

ςχζςεισ μεταξφ κλαςμάτων πολλαπλαςίων ι υποπολλαπλαςίων του 1/2 , μζςω λεκτικϊν 

αναπαραςτάςεων (C1a_v, R1_v). Με λεκτικζσ αναπαραςτάςεισ απαντοφν ςε ερωτιςεισ 

που αντιςτοιχοφν ςτισ βαςικζσ κατανοιςεισ τουσ για τα κλάςματα 6/10, για τισ ςχζςεισ 

μεταξφ πολλαπλαςίων ι υποπολλαπλαςίων του 1/2 αλλά και για τισ ςχζςεισ μεταξφ των 

κλαςμάτων 1/2 και 1/4 (C3b_s, R1_s, RC3_s). Επίςθσ, με λεκτικζσ αναπαραςτάςεισ 

απαντοφν ςτα κλάςματα και ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ, όπωσ ορίηονται από τουσ δείκτεσ 

RC1a_s, RC1b_s, RC21_s και RC31_s. 

 

Θ επόμενθ ομάδα ομοιότθτασ δθμιουργείται από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν και τα 

ςχετικά επιχειριματα ςτα οποία χρθςιμοποιοφν ςυμβολικζσ (C1b_s, C2b_s) ι λεκτικζσ 

αναπαραςτάςεισ (C1b_v, C2b_v).  

 

Στθν τελευταία ομάδα, οι ςχζςεισ ομοιότθτασ δθμιουργοφνται από τισ απαντιςεισ των 

μακθτϊν ςτισ οποίεσ επιχειρθματολογοφν είτε με λεκτικζσ (C2a_v, C3a_v, C3b_v, και R2_v, 

R3_v) είτε με ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ (R2_s, R3_s).  

 

Γενικότερα ςτο διάγραμμα (Σχιμα 4.60) παρατθρείται ότι οι μακθτζσ τθσ Ρρϊτθσ 

Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ (Εϋ Τάξθ) αρχικά εμφανίηουν μια ομοιότθτα ςτθ χριςθ 

ςυγκεκριμζνου τφπου αναπαράςταςθσ για τα επιχειριματά τουσ, ςε ςυγκεκριμζνεσ τφπου 

αςκιςεισ. Βλζπουμε, δθλαδι, μια ςτακερότθτα, μια ςυνοχι ςτθ ςυμπεριφορά των 

μακθτϊν, που αφορά ςτθν επιλογι ςυγκεκριμζνθσ αναπαράςταςθσ για ίδιου τφπου 

αςκιςεισ. Ραρατθρείται, ςυνεπϊσ, το φαινόμενο τθσ ςτεγανοποίθςθσ 

(compartmentalization) ωσ προσ τθ χριςθ διαφορετικϊν αναπαραςτάςεων ςτθσ αςκιςεισ 

κλαςμάτων.  
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Σχιμα 4.61: Διάγραμμα Ομοιότθτασ για τισ απαντιςεισ των μακθτϊν τθσ Ρρϊτθσ 

Διδακτικισ Εφαρμογισ ςτο posttest. 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα (Σχιμα 4.61) εμφανίηονται οι ςχζςεισ ομοιότθτασ ςτισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν οι οποίεσ δόκθκαν μετά τθν Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ. Τα 

αποτελζςματα του posttest εμφανίηονται διαφοροποιθμζνα ςε ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα του pretest, αφοφ δε φαίνεται να παρατθρείται θ ίδια ςυνζπεια ςτθ 

ςυμπεριφορά των μακθτϊν ωσ προσ τθ χριςθ των διαφόρων τφπων αναπαραςτάςεων 

όταν επιχειρθματολογοφν για τισ κατανοιςεισ τουσ ςχετικά με τισ κλαςματικζσ ζννοιεσ.. 

Συγκεκριμζνα, οι απαντιςεισ των μακθτϊν χωρίηονται ςε 9 ομάδεσ ομοιότθτασ.  

 

Ενδεικτικά παρατθρείται ότι, ςτθν πρϊτθ ομάδα ομοιότθτασ περιλαμβάνονται τα 

επιχειριματα που δόκθκαν μζςα από εικονικζσ αναπαραςτάςεισ για τα κλάςματα που 

αντιςτοιχοφν ςτουσ δείκτεσ C1a_p2 και C3a_p2 αλλά και ςτουσ δείκτεσ των κατθγοριϊν 

RC1b_s2 και RC3_s2.  

 

Επίςθσ, θ δεφτερθ ομάδα ομοιότθτασ αποτελείται από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςτισ 

οποίεσ τα επιχειριματα δόκθκαν είτε με ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ (C1a_s2, C2a_s2), 

είτε με λεκτικζσ (C1a_v2, C3a_v2). Στθν ομάδα αυτι περιλαμβάνονται επίςθσ απαντιςεισ 

των μακθτϊν που ςυνδζονται με τισ κατανοιςεισ τουσ για τα κλάςματα που αντιςτοιχοφν 
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ςτουσ δείκτεσ RC21_s2, RC31_s2 (απαντιςεισ με ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ) ι ςτο 

δείκτθ RC3_p2 (απαντιςεισ με εικονικι αναπαράςταςθ).  

 

Συγκρίνοντασ τα αποτελζςματα των pretest και posttest παρατθρείται ότι οι μακθτζσ, πριν 

τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ, εμφανίηουν μια πιο ςυντονιςμζνθ ςυμπεριφορά ςε ό,τι αφορά 

τθ χριςθ των αναπαραςτάςεων όταν επιχειρθματολογοφν ςχετικά με τισ κατανοιςεισ τουσ 

για τα κλάςματα. Δθλαδι, θ χριςθ των διαφόρων τφπων αναπαράςταςθσ παρουςιάηει 

ζνα βακμό ςτεγανοποίθςθσ ςτισ απαντιςεισ τουσ.  

 

Αντίκετα, μετά τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν γενικότερα, δε 

χαρακτθρίηεται από ιδιαίτερθ ςυνζπεια. Ραρατθροφμε ςχζςεισ ομοιότθτασ μεταξφ 

απαντιςεων, που αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικζσ ερωτιςεισ, ςτισ οποίεσ το κοινό ςτοιχείο 

είναι θ χριςθ του ίδιου τφπου αναπαράςταςθσ αλλά και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

παρατθροφμε ςχζςεισ ομοιότθτασ όπου γίνεται χριςθ αναπαραςτάςεων διαφορετικοφ 

τφπου. Αν και υπάρχουν περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ ςυνζπεια διατθρείται, ωςτόςο ςε 

γενικζσ γραμμζσ, τόςο ο 3D CoSy_World όςο και το προτεινόμενο διδακτικό ςενάριο 

φαίνεται να βοικθςαν τουσ μακθτζσ ςτο να απο-ςτεγανοποιιςουν τθ χριςθ 

αναπαραςτάςεων και να χρθςιμοποιοφν ποικιλία αναπαραςτάςεων ςτα επιχειριματά 

τουσ.  

 

Επιςθμαίνεται ότι ςε αντίςτοιχα ςυμπεράςματα οδιγθςε και θ ςυνεπαγωγικι ανάλυςθ. 

Το φαινόμενο τθσ ςτεγανοποίθςθσ ςτθ χριςθ διαφορετικϊν τφπων αναπαράςταςθσ ςτισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν ςτο test πριν τθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ είναι εμφανζσ (Σχιμα 

4.62). Μζςα από τισ ςυνεπαγωγικζσ αλυςίδεσ που ςχθματίηονται, οι απαντιςεισ των 

μακθτϊν φανερϊνουν μια ςυνζπεια ωσ προσ τθ χριςθ ίδιου τφπου αναπαράςταςθσ όταν 

πρόκειται να περιγράψουν τισ κατανοιςεισ τουσ για βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ.  
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Σχιμα 4.62: Συνεπαγωγικό διάγραμμα για τισ απαντιςεισ των μακθτϊν τθσ Ρρϊτθσ 

Διδακτικισ Εφαρμογισ ςτο pretest. 

 

Για παράδειγμα, ςτθν 1θ ςυνεπαγωγικι αλυςίδα παρατθροφνται ςχζςεισ ςυνεπαγωγισ 

μεταξφ των απαντιςεων που ςυνδζονται με τουσ δείκτεσ RC21_v, RC31_v, RC1a_v, RC1b_v 

και RC3_v οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςτθ χριςθ λεκτικϊν αναπαραςτάςεων για 

ςυγκεκριμζνου τφπου ερωτιςεισ. Οι ςχζςεισ αυτζσ δείχνουν τθ ςυνζπεια με τθν οποία οι 

μακθτζσ χρθςιμοποιοφν λεκτικζσ αναπαραςτάςεισ για να απαντιςουν με επιχειριματα. 

Μεγάλθ ςυνζπεια παρατθρείται και όςον αφορά ςτθ χριςθ ςυμβολικϊν 

αναπαραςτάςεων (RC1b_s, RC21_s, RC31_s, RC1a_s, και RC3_s).  

 

Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν επίςθσ με ςτακερότθτα τθ λεκτικι αναπαράςταςθ ςτισ 

απαντιςεισ τουσ που αφοροφν ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των κλαςμάτων που είναι 

πολλαπλάςια ι υποπολλαπλάςια βαςικϊν κλαςματικϊν αρικμϊν, αφοφ ςχθματίηονται 

ιςχυρζσ ςχζςεισ ςυνεπαγωγισ μεταξφ των R1_v, R2_v και R3_v. Το ίδιο ιςχφει και για τισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν που αντιςτοιχοφν ςτουσ δείκτεσ C3a_v, C2a_v και C3b_v οι 

οποίεσ εμφανίηουν μεταξφ τουσ ςχζςεισ ςυνεπαγωγισ. Συνζπεια εντοπίηεται και ωσ προσ 
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τθ χριςθ τθσ εικονικισ αναπαράςταςθσ όταν οι μακθτζσ επιχειρθματολογοφν για τισ 

ςχζςεισ μεταξφ των κλαςμάτων τθσ κατθγορίασ RC1 και RC1b.  

 

 

Σχιμα 4.63: Συνεπαγωγικό διάγραμμα για τισ απαντιςεισ των μακθτϊν τθσ Ρρϊτθσ 

Διδακτικισ Εφαρμογισ ςτο posttest. 

 

Στο διάγραμμα του Σχιματοσ 4.63 φαίνονται οι ςυνεπαγωγικζσ ςχζςεισ των απαντιςεων 

των μακθτϊν μετά τθν Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ. Οι διάφορεσ ςυνεπαγωγικζσ 

αλυςίδεσ που ςχθματίηονται ςτο διάγραμμα αυτό φανερϊνουν μια διαφοροποίθςθ ςτισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα του pretest. Συγκεκριμζνα, 

παρατθροφμε περιπτϊςεισ όπου γίνεται χριςθ ίδιου τφπου αναπαράςταςθσ ςε 

απαντιςεισ που αντιςτοιχοφν ςτθν κατανόθςθ κλαςματικϊν εννοιϊν ίδιασ κατθγορίασ 

(π.χ. μεταξφ RC1b_s2 – Rc3_s2, RC1_p2 – RC31_p2, R3_p – R2_p, R2_s2 – R3_s2, RC31_v2 – 

RC21_v2, C2b_p2 – C1b_p2), γεγονόσ που προςδίδει ζναν βακμό ςυνζπειασ ςτθ χριςθ 

ίδιων τφπων αναπαραςτάςεων ςτισ απαντιςεισ αυτζσ. Εντοφτοισ, θ ςυνζπεια αυτι δεν 

παρουςιάηεται ςτον ίδιο βακμό, ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα του pretest, αφοφ οι 

ςυνεπαγωγικζσ ςχζςεισ μεταξφ των μεταβλθτϊν αυτϊν εμφανίηονται αςκενζςτερεσ.  

 

Επιπλζον, εμφανίηονται και ςχζςεισ ςυνεπαγωγισ μεταξφ απαντιςεων που αντιςτοιχοφν 

ςτθν κατανόθςθ κλαςματικϊν εννοιϊν ίδιασ κατθγορίασ, ςτα οποία ο τφποσ 

αναπαράςταςθσ που χρθςιμοποιείται από τουσ μακθτζσ είναι διαφορετικόσ. Συγκεκριμζνα 

οι ςχζςεισ αυτζσ παρουςιάηονται ανάμεςα ςτουσ δείκτεσ RC1b_p2 – RC1a_s2 και C2a_s2 – 

C3a_v2, όπου ςε απαντιςεισ που αντιςτοιχοφν ςτθν κατανόθςθ κλαςματικϊν εννοιϊν 

ίδιασ κατθγορίασ γίνεται χριςθ εικονικισ και ςυμβολικισ ι ςυμβολικισ και λεκτικισ 

αναπαράςταςθσ αντίςτοιχα. Ακόμθ, ςχθματίηεται μια ςυνεπαγωγικι αλυςίδα μεταξφ 
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απαντιςεων που αντιςτοιχοφν ςτθν κατανόθςθ κλαςματικϊν εννοιϊν διαφορετικϊν 

κατθγοριϊν (C2a_p, R1_v2, RC3_v2), όπου χρθςιμοποιοφνται διαφορετικζσ 

αναπαραςτάςεισ γεγονόσ που παρζχει ενδείξεισ για αποςτεγανοποίθςθ 

(decompartmentalization) τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ωσ προσ τθ χριςθ των 

αναπαραςτάςεων ίδιου τφπου ςε ίδιου τφπου κατθγοριϊν κλαςμάτων.  

 

Επομζνωσ, και μζςα από τα ςυνεπαγωγικά διαγράμματα φαίνονται διαφορζσ και αλλαγζσ 

ςτον τρόπο με τον οποίο οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν τθ χριςθ των αναπαραςτάςεων ςτισ 

ερωτιςεισ που αντιςτοιχοφν ςτισ κατανοιςεισ βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν. Το 

προτεινόμενο διδακτικό ςενάριο και ο 3D CoSy_World φαίνεται να επιδροφν ςτο 

ςυντονιςμό τθσ χριςθσ διαφόρων τφπων αναπαραςτάςεων όταν οι μακθτζσ 

επιχειρθματολογοφν για τισ κατανοιςεισ τουσ γι’ αυτά και ςυνεπϊσ φαίνεται να επιδροφν 

ςτθν αποςτεγανοποίθςθ τθσ χριςθσ αυτισ.  

 

Σχετικά με τα αποτελζςματα του pretest για τουσ μακθτζσ τθσ Δεφτερθσ Διδακτικισ 

Ραρζμβαςθσ, παρατθρείται ότι το Διάγραμμα Ομοιότθτασ (Σχιμα 4.64) αποτελείται από 

τζςςερισ ομάδεσ ομοιότθτασ (οι δείκτεσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα 6).  

 

 

Σχιμα 4.64: Διάγραμμα Ομοιότθτασ για τισ απαντιςεισ των μακθτϊν τθσ Δεφτερθσ 

Διδακτικισ Εφαρμογισ ςτο pretest. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ πρϊτθ ομάδα αποτελείται από 3 υποομάδεσ: α) τισ απαντιςεισ ςτισ 

οποίεσ επιχειρθματολογοφν για τισ κατανοιςεισ τουσ για τα βαςικά κλάςματα με τθ χριςθ 

ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ (C1a_s, C3a_s) β) τισ απαντιςεισ ςτισ οποίεσ 
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επιχειρθματολογοφν για τισ ςχζςεισ μεταξφ των πολλαπλαςίων και υποπολλαπλαςίων 

αλλά και διαφορετικϊν κατθγοριϊν βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν (R1_s, R2_s, R3_s) 

κυρίωσ με ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ (εδϊ υπάρχει και ο δείκτθσ R2_v) και γ) τισ 

απαντιςεισ ςτισ οποίεσ επιχειρθματολογοφν για τισ ςχζςεισ μεταξφ των πολλαπλαςίων και 

υποπολλαπλαςίων, αλλά και διαφορετικϊν κατθγοριϊν βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν με 

τθ χριςθ λεκτικισ αναπαράςταςθσ (R1_v, R3_v, RC1b_v, C1a_v) 

 

Θ δεφτερθ ομάδα περιλαμβάνει τισ απαντιςεισ ςτισ οποίεσ επιχειρθματολογοφν για τισ 

κατανοιςεισ τουσ για τα βαςικά κλάςματα με τθ χριςθ λεκτικισ αναπαράςταςθσ (C1a_v, 

C2a_v, C1b_v), αλλά και ςυμβολικισ (RC1a_s, RC3_s). 

 

Θ τρίτθ ομάδα απαντιςεων αποτελείται από 2 υποομάδεσ: α) απαντιςεισ που 

εμπεριζχουν χριςθ λεκτικισ (C2a_v, C3b_v) ι ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ (C1b_s, C3b_s) 

και β) απαντιςεισ που εμπεριζχουν χριςθ λεκτικισ (RC31_v, RC21_v) ι ςυμβολικισ 

αναπαράςταςθσ (C2b_s). 

 

Τζλοσ, θ τζταρτθ ομάδα περιλαμβάνει τισ απαντιςεισ ςτισ οποίεσ επιχειρθματολογοφν με 

τθ χριςθ λεκτικισ (C1b_s, C2a_v, C1b_v), αλλά και ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ (RC1β_s, 

RC31_s). 

 

Μζςα από το Σχιμα 4.65 παρατθρείται μια ςυνοχι ςχετικά με τον τφπο αναπαράςταςθσ 

που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ. Ραρατθρείται, δθλαδι, και πάλι το φαινόμενο τθσ 

ςτεγανοποίθςθσ ςτον τφπο αναπαράςταςθσ τισ οποίεσ οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ςτισ 

ίδιεσ κατθγορίεσ κλαςματικϊν εννοιϊν.  

 

Ωςτόςο, ςτο διάγραμμα (Σχιμα 4.65) εμφανίηονται οι ςχζςεισ ομοιότθτασ ςτισ απαντιςεισ 

των μακθτϊν οι οποίεσ δόκθκαν μετά τθν Δεφτερθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ. Τα 

αποτελζςματα του posttest, και ςτθν περίπτωςθ αυτι, εμφανίηονται διαφοροποιθμζνα ςε 

ςχζςθ με τα αποτελζςματα του pretest. 

 

Στθν περίπτωςθ αυτι, δθμιουργοφνται επτά ομάδεσ ομοιότθτασ ςτισ οποίεσ εμφανίηεται 

ζντονα το φαινόμενο τισ αποςτεγανοποίθςθσ τθσ χριςθσ ςυγκεκριμζνου τφπου 

αναπαράςταςθσ ςε ίδιεσ κατθγορίεσ κατανοιςεων κλαςματικϊν εννοιϊν. 
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Για παράδειγμα, ςτθν πρϊτθ ομάδα ομοιότθτασ παρατθρείται ςυντονιςμόσ τθσ χριςθσ 

των τριϊν τφπων αναπαραςτάςεων ςτισ ίδιεσ κατθγορίεσ κλαςματικϊν εννοιϊν (C1a_p, 

C1b_v, C1a_v, C1b_s).  

 

Λςχυρζσ ςχζςεισ παρατθροφνται επίςθσ μεταξφ τθσ χριςθσ των τριϊν τφπων 

αναπαραςτάςεων ςτισ απαντιςεισ (δεφτερθ ομάδα ομοιότθτασ) που αντιςτοιχοφν ςε 

κατανοιςεισ πολλαπλαςίων και υποπολλαπλαςίων βαςικϊν κλαςματικϊν εννοιϊν (C1a_s, 

C3a_s) και ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ (RC21_v, RC31_p, R1_s, R2_v, R1_v, RC3_v, R3_s). 

Σχζςεισ ομοιότθτασ παρατθροφμε και ςτθν Τρίτθ ομάδα για τουσ δείκτεσ C1b_p. R3_p, 

R2_p, RC31_v, R1_p, RC1a_p, RC3_p, RC21_p).  

 

Ανάλογα αποτελζςματα παρατθροφνται και ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ. Θ αποςτεγανοποίθςθ 

ςτθ χριςθ ποικίλων αναπαραςτάςεων (εικονικϊν, ςυμβολικϊν και λεκτικϊν) από τουσ 

μακθτζσ είναι εμφανισ ςε όλεσ τισ ομάδεσ. Στισ περιςςότερεσ μάλιςτα εμφανίηονται 

ιςχυρζσ ςχζςεισ ςτθ χριςθ τουσ. Σε ςχζςθ με τα αποτελζςματα του pretest, παρατθρείται 

επίςθσ θ ζντονθ αξιοποίθςθ τθσ εικονικισ αναπαράςταςθσ. Θ χριςθ αυτοφ του είδουσ 

αναπαράςταςθσ κατά τθν Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ ιταν μθδαμινι (γι αυτό και δεν 

εμφανίηεται ςτο αντίςτοιχο διάγραμμα). 

 

Σχιμα 4.65: Διάγραμμα Ομοιότθτασ για τισ απαντιςεισ των μακθτϊν τθσ Δεφτερθσ 

Διδακτικισ Εφαρμογισ ςτο post-test. 
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι και ςτθ Δεφτερθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ ο 3D CoSy_World 

και το προτεινόμενο μακρο-ςενάριο βοθκοφν ςτθν αποςτεγανοποίθςθ τθσ χριςθσ ίδιων 

τφπων αναπαραςτάςεων για τισ κατανοιςεισ των μακθτϊν που αφοροφν ςτισ βαςικζσ 

κλαςματικζσ ζννοιεσ. 

 

Σε αντίςτοιχα ςυμπεράςματα οδιγθςε και θ ςυνεπαγωγικι ανάλυςθ. Το φαινόμενο τθσ 

ςτεγανοποίθςθσ ςτθ χριςθ διαφορετικϊν τφπων αναπαράςταςθσ πριν τθ Διδακτικι 

Ραρζμβαςθ είναι εμφανζσ (Σχιμα 4.66). Οι ςυνεπαγωγικζσ αλυςίδεσ που ςχθματίηονται, 

φανερϊνουν μια ςυνζπεια των μακθτϊν ωσ προσ τθ χριςθ ίδιου τφπου αναπαράςταςθσ, 

όταν πρόκειται να περιγράψουν τισ κατανοιςεισ τουσ για βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ. 

 

Σχετικά με τα αποτελζςματα από τθ ςυνεπαγωγικι ανάλυςθ παρατθρικθκαν τα 

παρακάτω. 

 

 

Σχιμα 4.66: Συνεπαγωγικό διάγραμμα για τισ απαντιςεισ των μακθτϊν τθσ Δεφτερθσ 

Διδακτικισ Εφαρμογισ ςτο pretest. 

 

Συγκεκριμζνα, δθμιουργοφνται 4 ςυνεπαγωγικζσ αλυςίδεσ που αφοροφν ςτισ απαντιςεισ 

ςχετικά με τισ κατανοιςεισ των μακθτϊν για βαςικά κλάςματα, όπου γίνεται χριςθ 

κυρίωσ ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ, και που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςυνδζεται με τθ 

χριςθ λεκτικισ αναπαράςταςθσ. 

C1b_s C2b_v RC3_s

C3b_s

RC21_s

RC1a_sRC1b_s

R3_s

R2_s

Graph : C:\Users\User\Documents\work  - skevi\ΓΑΓΑΤΣΗΣ 11-12\Xara Mpouta\PRE- ST.csv99 95 90 85
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Αντίκετα, μετά τθν εμπειρία των μακθτϊν ςτον 3D CoSy_World παρατθρείται 

διαφοροποίθςθ ςε μεγάλο βακμό (Σχιμα 4.67). 

 

 

Σχιμα 4.67: Συνεπαγωγικό διάγραμμα για τισ απαντιςεισ των μακθτϊν τθσ Δεφτερθσ 

Διδακτικισ Εφαρμογισ ςτο posttest. 

 

Στθν περίπτωςθ αυτι, δθμιουργοφνται 4 ςυνεπαγωγικζσ αλυςίδεσ. Στθν πρϊτθ αλυςίδα, 

παρατθροφνται οι ςχζςεισ μεταξφ των απαντιςεων των μακθτϊν και τθσ χριςθσ των 

διάφορων τφπων αναπαραςτάςεων όπου γίνεται χριςθ και των τριϊν τφπων 

αναπαράςταςθσ.  

 

Στθ δεφτερθ αλυςίδα, παρατθρείται θ χριςθ τθσ εικονικισ αναπαράςταςθσ ςτισ 

απαντιςεισ που αντιςτοιχοφν ςε δφο διαφορετικζσ κατθγορίεσ ερωτιςεων. Επίςθσ, ςτθν 

τρίτθ αλυςίδα παρατθρείται θ χριςθ τθσ λεκτικισ και ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ ςε 

ερωτιςεισ τθσ ίδιασ κατθγορίασ. Τζλοσ ςτθν τζταρτθ αλυςίδα, παρατθρείται θ χριςθ 

ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ ςε απαντιςεισ που αντιςτοιχοφν ςε ερωτιςεισ ίδιασ 

C2a_p2

R1_p2

C3b_s2 C2b_p2

RC1a_p2

R1_s2

RC21_v2

RC3_v2 C1a_s2

R1_v2 R2_v2 C3a_s2

Graph : C:\Users\User\Documents\work  - skevi\ΓΑΓΑΤΣΗΣ 11-12\Xara Mpouta\POST- ST.csv99 95 90 85
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κατθγορίασ. Εδϊ, υπάρχει μια ζνδειξθ για ςυνζπεια, αλλά οι ςχζςεισ δεν είναι πολφ 

ιςχυρζσ. 

 

Συνεπϊσ, μζςα από τθν παραπάνω ςυνεπαγωγικι ανάλυςθ ζχουμε ενδείξεισ για 

διαφοροποίθςθ τθσ χριςθσ ποικίλων αναπαραςτάςεων, αφοφ για τισ διαφορετικζσ 

κατθγορίεσ ερωτιςεων χρθςιμοποιοφνται πλζον και τα τρία είδθ αναπαραςτάςεων. 

Δθλαδι, αποςτεγανοποιείται θ χριςθ ενόσ τφπου αναπαράςταςθσ ςε ίδιου τφπου 

αςκιςεισ.  

 

Θ μελζτθ των αποτελεςμάτων των δφο Ρειραματικϊν Διδακτικϊν Ραρεμβάςεων οδιγθςαν 

ςε ςυμπεράςματα που περιγράφονται ςυνοπτικά ςτθν παρακάτω ενότθτα. 

 

 

4.6 Συμπεράςματα 

 

Στθν ζρευνα αυτι επιχειριςαμε να ερευνιςουμε κατά πόςον θ εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ προωκείται και ενιςχφεται μζςα από τισ τρεισ διαςτάςεισ τθσ 

(ςυμπεριφορικι, ςυναιςκθματικι, γνωςτικι) μζςω τθσ αξιοποίθςθσ τθσ CSCL. Για το ςκοπό 

αυτό, δθμιουργιςαμε ζνα online 3D εικονικό περιβάλλον μάκθςθσ το οποίο ονομάςαμε 

CoSy_World και ζνα μακρο-ςενάριο που ενορχθςτρϊνει τουσ ρόλουσ των μακθτϊν-

χρθςτϊν και τισ δραςτθριότθτεσ ςε αυτό το περιβάλλον και προωκεί τθν ανάπτυξθ 

ποικιλίασ αλλθλεπιδράςεων.  

 

Σφμφωνα με τουσ ερευνθτζσ, οι αλλθλεπιδράςεισ αυτζσ μπορεί να είναι το κλειδί για μια 

αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ (Jermann et al., 2001; Dillenburg & Fischer, 2007). 

Για τθν εξαςφάλιςθ κατάλλθλων παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ 

ποικιλία αλλθλεπιδράςεων ςτον 3D CoSy_World και να επιτευχκεί αποτελεςματικι 

ςυνεργατικι μάκθςθ ςτθ διδαςκαλία των μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, 

προτάκθκε θ κεωρία τθσ γνωςτικισ μακθτείασ δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ διδακτικζσ μεκόδουσ 

τθσ: α) μοντελοποίθςθ διαδικαςιϊν β) κακοδιγθςθ και ςταδιακι υποςτιριξθ γ) 

διατφπωςθ και δ) αναςτοχαςμόσ. Επίςθσ, θ κεωρία τθσ γνωςτικισ μακθτείασ υποςτθρίηει 

τθν ανάπτυξθ ενόσ αυκεντικοφ πλαιςίου και τθν ενςωμάτωςθ αντίςτοιχων αυκεντικϊν 

δραςτθριοτιτων. 
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Ωσ εκ τοφτου, λάβαμε υπόψθ τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ και το ότι θ μάκθςθ 

είναι το αποτζλεςμα τόςο εςωτερικισ διαδικαςίασ όςο και ςυνεχοφσ ςυμμετοχισ του 

ατόμου ςτθν ομάδα (Sfard, 1998). Τζλοσ, ενςωματϊκθκαν μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ 

με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ κατανόθςθσ των μακθτϊν για τα βαςικά κλάςματα, οι οποίεσ 

δομικθκαν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ακολουκοφν ςυγκεκριμζνα ςτάδια τθσ μάκθςθσ 

(Janvier 1987; Lesh et al., 1987; Seeger, 1998). Ο CoSy_World μαηί με το macro-script 

χρθςιμοποιικθκαν ςτο πλαίςιο δφο Ρειραματικϊν Διδακτικϊν Εφαρμογϊν. 

 

Οι αναλφςεισ και θ ερμθνεία των αποτελεςμάτων των δφο Ρειραματικϊν Διδακτικϊν 

Εφαρμογϊν περιγράφτθκαν ςτισ παραπάνω ενότθτεσ. Συνοψίηοντασ, ωςτόςο, 

επιςθμαίνουμε ότι τα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ θ ςυμπεριφορικι εμπλοκι των μακθτϊν 

ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ υποςτθρίηεται ςε μεγάλο βακμό και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ. Τόςο θ ποιοτικι όςο και θ ποςοτικι ανάλυςθ επιβεβαιϊνουν τθν 

αποτελεςματικότθτα του 3D_CoSy_World αλλά και του μακρο-ςεναρίου ςτθν ανάπτυξθ 

αλλθλεπιδράςεων ςτον κόςμο και ιδιαίτερα κατά τθ δεφτερθ και τρίτθ φάςθ του 

ςεναρίου. Αυτό ςθμαίνει ότι ςτισ φάςεισ αυτζσ τα avatars ζχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ 

για εμπλοκι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ρωτϊντασ, απαντϊντασ και εκφράηοντασ τισ 

απόψεισ τουσ. Επίςθσ, ζχουν αρκετζσ ευκαιρίεσ για αλλθλεπίδραςθ με δραςτθριότθτεσ 

που δεν αντιςτοιχοφν ςτο περιεχόμενο του αναλυτικοφ προγράμματοσ. 

 

Επίςθσ, θ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ εμφανίηεται ιδιαίτερα ζντονθ. Οι μακθτζσ φαίνεται να εμπλζκονται ενεργά και 

να βρίςκουν αρκετό ενδιαφζρον ςε αυτό που κάνουν αφοφ το βιϊνουν μζςα από ζνα 

πλαίςιο αυκεντικό και ταυτόχρονα ςυνεργατικό.  

 

Σχετικά με τθ γνωςτικι εμπλοκι, τα αποτελζςματα παρουςιάηουν αντίςτοιχο ενδιαφζρον. 

Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται και εκτελοφν με αποτελεςματικό τρόπο δραςτθριότθτεσ που 

ςυνδζονται με τα μακθματικά. Ο 3D CoSy_World πρόςφερε ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα 

να εξοικειωκοφν με ποικίλα είδθ αναπαραςτάςεων τα οποία φαίνεται να βοικθςαν τουσ 

μακθτζσ ςτο να κατανοιςουν βαςικζσ κλαςματικζσ ζννοιεσ. Θ διαπίςτωςθ αυτι ενιςχφει 

τθν άποψθ που υποςτθρίηει ότι τα 3D εικονικά περιβάλλοντα μποροφν να αξιοποιθκοφν 

αποτελεςματικά ςτθ διδαςκαλία ποικίλων γνωςτικϊν αντικειμζνων(Barab et al., 2007a,b; , 

Chen, et al., 2007; Dieterle & Clarke, 2007; Garzotto & Forfori, 2006). 
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Επομζνωσ, ο 3D CoSy_World είναι ζνα περιβάλλον μζςα ςτο οποίο υποςτθρίηεται θ 

εμπλοκι των μακθτϊν ςε διαδικαςίεσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτθν Ρρωτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ.  

 

Ωςτόςο, υπάρχει μια ςειρά από παράγοντεσ οι οποίοι πικανόν να ζχουν επθρεάςει τα 

αποτελζςματά μασ και κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ χριςθ του 3D εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ ωσ εργαλείοσ διδαςκαλίασ: 

 

 Το αυξθμζνο ενδιαφζρον των μακθτϊν μπορεί να οφείλεται περιςςότερο ςτθν 

καινοτομία του μζςου διδαςκαλίασ (3D CoSy_World) παρά ςτισ εγγενείσ ιδιότθτεσ του 

μακροςεναρίου. Ωσ εκ τοφτου, κα ιταν ςκόπιμο να επαναλθφκεί θ ζρευνα ςε 

μακθτζσ που είναι πιο εξοικειωμζνοι με τθ μάκθςθ μζςα ςε τζτοια περιβάλλοντα. 

 Δεν είναι ςαφζσ εάν θ ομαλι ςυνεργαςία μεταξφ των avatars μπορεί να αποδοκεί ςτο 

παιχνίδι ρόλων που αποκαρρφνει τθν εγωιςτικι ςυμπεριφορά ι αποκλειςτικά και 

μόνο ςτθν καλά δομθμζνθ φφςθ τθσ παρζμβαςθσ. Ρεραιτζρω ζρευνα κα μποροφςε 

να ςυμβάλει ςτθν αποςαφινιςθ αυτοφ του ςθμείου. 

 Επίςθσ, θ τάςθ των avatars να προςπακοφν να λφςουν τα προβλιματα αρχικά 

μεμονωμζνα και όχι μζςω τθσ ςυνεργαςίασ μπορεί να είναι λόγω τθσ δφναμθσ τθσ 

ςυνικειασ ι τθσ ςφνκετθσ φφςθσ τθσ επικοινωνίασ ςτον εικονικό κόςμο. Ωσ εκ 

τοφτου, προτείνεται να διερευνθκοφν τρόποι διευκόλυνςθσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςτο 

επίπεδο τθσ πραγματικισ επίλυςθσ προβλθμάτων με τθν τροποποίθςθ των 

δραςτθριοτιτων και τθν ειςαγωγι νζων ςτοιχείων. 

 Πςον αφορά τθν εξαιρετικι βελτίωςθ των μακθτϊν είναι αςαφζσ το κατά πόςον αυτι 

μπορεί να αποδοκεί ςτθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν ι ςυναιςκθματικϊν παραγόντων ςτον 

κόςμο CoSy_World ι αν ο κφριοσ υπεφκυνοσ ιταν θ καινοτομικι φφςθ τθσ εμπειρίασ 

που βίωςαν ςτον CoSy_World και θ ςυνακόλουκθ αφοςίωςθ των παιδιϊν μζςα από 

αυτιν ςτο ςτόχο τουσ. Ωσ εκ τοφτου, πιςτεφουμε ότι χρειάηεται περαιτζρω ζρευνα 

προτοφ μπορζςουμε να καταλιξουμε ςε αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν 

αξιοποίθςθ των 3D εικονικϊν περιβαλλόντων ςτθ διδαςκαλία διαφόρων γνωςτικϊν 

αντικειμζνων. Ωσ προσ αυτό, ςυμφωνοφμε με μια ςειρά από ερευνθτζσ οι οποίοι 

ζχουν ζρκει ςε παρόμοια ςυμπεράςματα (Faggiano et al, 2005; Stahl, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ 

 

5.1 Ρορεία τθσ ζρευνασ 

 
Θ παροφςα ζρευνα είχε ςτόχο τθ διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικισ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

μζςα ςε ζνα online 3D εικονικό περιβάλλον μάκθςθσ. Αρχικά ζγινε αναλυτικι μελζτθ τθσ 

βιβλιογραφίασ εςτιάηοντασ ςτθν αξιοποίθςθ των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτισ 

διάφορεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και ιδιαίτερα ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ. Συγκεκριμζνα, εντοπίςτθκαν τα κφρια ερευνθτικά προβλιματα αλλά και 

ηθτιματα ςχεδιαςμοφ και αξιολόγθςθσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που απαςχολοφν 

τθν ερευνθτικι κοινότθτα ςτο πεδίο αυτό. Διαμορφϊκθκε το βαςικό ερευνθτικό ερϊτθμα 

τθσ παροφςασ ζρευνασ και ακολοφκθςε θ ςχεδίαςθ και καταςκευι του 3D CoSy_World 

αξιοποιϊντασ τθν πλατφόρμα του Active Worlds (http://www.activeworlds.com/) για τθ 

διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Κατά το ςχεδιαςμό του 

κόςμου, λιφκθκαν υπόψθ το περιεχόμενο τθσ επιδιωκόμενθσ μάκθςθσ, το παιδαγωγικό 

πλαίςιο, ο ςκοπόσ και οι ειδικότεροι ςτόχοι.  

 

Στθ ςυνζχεια, ςχεδιάςτθκε εκπαιδευτικό ςενάριο (macro-script) λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

κοινωνικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ αλλά και τθ δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν για 

αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ. Ωσ αποτζλεςμα, αξιοποιικθκαν οι παιδαγωγικζσ 

αρχζσ τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ (Cognitive Apprenticeship) αλλά και οι ςτρατθγικζσ 

μάκθςθσ Jigsaw και Ρροςομοίωςθ. 

 

Ακολοφκθςε ο ςχεδιαςμόσ ςτθ βάςθ μικτισ ερευνθτικισ μεκόδου και θ εφαρμογι δφο 

Ρειραματικϊν Διδακτικϊν παρεμβάςεων ςε μακθτζσ τθσ Εϋ και Στϋ Τάξθσ αντίςτοιχα 

Δθμοτικοφ Σχολείου. Οι Διδακτικζσ Ραρεμβάςεισ ζγιναν ςτο πλαίςιο του μακιματοσ των 

Μακθματικϊν και ςυγκεκριμζνα αφοροφςαν κυρίωσ ςτισ ενότθτεσ που ςυνδζονταν με τθ 

διδαςκαλία των κλαςματικϊν αρικμϊν.  

 

Θ αξιολόγθςθ των Διδακτικϊν Ραρεμβάςεων και θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ζγιναν ςτθ 

βάςθ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν αναλφςεων και ερμθνειϊν. Ρροςδιορίςτθκαν κριτιρια και 
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αποτιμικθκαν δείκτεσ που αφοροφςαν ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ και ςυνδζονταν με τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία αυτι. 

 

Συγκεκριμζνα, κατά τθν Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ πιραν μζροσ 24 μακθτζσ τθσ 

Ρζμπτθσ Δθμοτικοφ. Τα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν από τα chat logs, τθν παρατιρθςθ, τισ 

βιντεοςκοπθμζνεσ online ςυναντιςεισ των μακθτϊν και τα αποτελζςματα των τεςτ που 

δόκθκαν ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ. Με βάςθ τα δεδομζνα 

προςδιορίςτθκαν τα ποιοτικά κριτιρια και οι ποςοτικοί δείκτεσ που αφοροφςαν ςτθν 

αποτίμθςθ των τριϊν διαςτάςεων τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ.  

 

Στθ Δεφτερθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ πιραν μζροσ 19 μακθτζσ τθσ Ζκτθσ Δθμοτικοφ. Τα 

δεδομζνα ςυλλζχκθκαν από τα chat logs, τθν παρατιρθςθ από τισ βιντεοςκοπθμζνεσ 

online ςυναντιςεισ των μακθτϊν και τα αποτελζςματα των τεςτ που δόκθκαν ςτθν αρχι 

και ςτο τζλοσ τθσ Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ. Θ ερμθνεία και ανάλυςθ των δεδομζνων ζγινε 

με βάςθ τα κριτιρια και τουσ δείκτεσ που προςδιορίςτθκαν και χρθςιμοποιικθκαν ςτθν 

Ρρϊτθ Διδακτικι Ραρζμβαςθ. Δόκθκε ωςτόςο μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 

γνωςτικισ εμπλοκισ (cognitive engagement) των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ 

που ςτθν περίπτωςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ ςυνδεόταν με τθ διδαςκαλία βαςικϊν 

κλαςματικϊν εννοιϊν. 

 

Ακολοφκθςε ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων των δφο Ρειραματικϊν Διδακτικϊν 

Εφαρμογϊν θ οποία οδιγθςε ςε μια ςειρά ςθμαντικϊν ςυμπεραςμάτων αλλά και 

προτάςεων για μελλοντικι ζρευνα.  

 

 

5.2 Συνειςφορά και Καινοτομικά ςτοιχεία τθσ ζρευνασ 

 

Θ παροφςα ζρευνα απαντά ςτο βαςικό ερϊτθμα τθσ αξιοποίθςθσ των 3D εικονικϊν 

περιβαλλόντων, ϊςτε να επιτευχκεί αποτελεςματικι ςυνεργατικι μάκθςθ για τθ 

διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Εςτιάηει κυρίωσ ςε 

ηθτιματα δθμιουργίασ κατάλλθλων παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν για αποτελεςματικι 

εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.  
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Συγκεκριμζνα, θ ςυνειςφορά και θ καινοτομία τθσ διατριβισ ζγκειται κυρίωσ ςτα εξισ: 

Εςτιάηει ςτθν ανάγκθ για καλό διδακτικό ςχεδιαςμό ςτα 3D περιβάλλοντα αξιοποιϊντασ 

καλά δομθμζνεσ δραςτθριότθτεσ (Barab et al., 2007a,b; Chen et al., 2007; Chittaro et al., 

2007; Di Blas et al., 2006b). Στθ βάςθ αυτι, καινοτομεί προτείνοντασ τθ δθμιουργία 

ςυγκεκριμζνων παιδαγωγικϊν ςυνκθκϊν ςε ζνα 3D εικονικό περιβάλλον μάκθςθσ, 

αξιοποιϊντασ τισ βαςικζσ αρχζσ και διδακτικζσ μεκόδουσ τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ 

(Cognitive Apprenticeship). 

 

Επίςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ για περαιτζρω μελζτθ και ζρευνα των 3D 

περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθ διδαςκαλία διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων (Caprotti & 

Seppälä, 2007; Chang, 2006; Kieran, 2007) επιχειρεί τθ δθμιουργία του online 3D 

CoSy_World και τθν αξιοποίθςι του ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ.  

 

Συμβάλλει, επίςθσ, ςτθν περαιτζρω μελζτθ και ζρευνα ςχετικά με το πϊσ μπορεί ζνα 3D 

περιβάλλον μάκθςθσ να αξιοποιθκεί αποτελεςματικά ςε επίπεδο ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

(Chen et al., 2007; Di Blas et al., 2006b). Για το λόγο αυτό, παρζχει μια καινοτόμα 

ερευνθτικι προςζγγιςθ θ οποία ςυνδυάηει τθν εφαρμογι ενόσ μακρο-ςεναρίου με ζνα 3D 

εικονικό κόςμο το οποίο ενςωματϊνεται με τα χαρακτθριςτικά ενόσ μικρο-ςεναρίου. 

Επίςθσ, ςυνδυάηει τα χαρακτθριςτικά των 3D εικονικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ με τα 

πλεονεκτιματα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ αλλά και με βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ 

Μακθματικισ Εκπαίδευςθσ. 

 

Γενικά, οι εμπειρικζσ ζρευνεσ που μελετοφν τθν αξιοποίθςθ των online και 3D 

περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι είναι πολφ λίγεσ ςε ςφγκριςθ με τισ 

ζρευνεσ που ςυνδζονται με τθν αξιοποίθςθ των 2D περιβαλλόντων μάκθςθσ (Dalgarno & 

Lee, 2010). Στθ βάςθ αυτι, θ παροφςα ζρευνα ςυςτινει καλζσ πρακτικζσ που αφοροφν 

ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτο 

πλαίςιο τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ (ςχεδιαςμόσ περιβάλλοντοσ, διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ).  

 

Επίςθσ, οι περιςςότερεσ από τισ ζρευνεσ που μελετοφν τθν αξιοποίθςθ των online και 3D 

περιβαλλόντων μάκθςθσ, ςυηθτοφν τα αποτελζςματά τουσ ςε γενικι μορφι, με 

αποτζλεςμα το πϊσ τελικά αυτζσ οι τεχνολογίεσ μποροφν να υποςτθρίξουν τθ μάκθςθ να 

παραμζνει μια διφοροφμενθ απάντθςθ (Jacobson, 2006; Dalgarno & Lee, 2010 ). Στθ βάςθ 
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αυτι, θ παροφςα ζρευνα παρζχει εμπειρικά δεδομζνα που ςυνδζονται με τθν εμπλοκι 

των μακθτϊν ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ ςτο Μάκθμα των Μακθματικϊν ςτθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Θ εμπλοκι των μακθτϊν μελετάται μζςα από τισ τρεισ 

διαςτάςεισ τθσ (ςυναιςκθματικι, ςυμπεριφορικι, γνωςτικι) και αποτιμάται με 

ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ που ζχουν αντλθκεί από ςυγκεκριμζνα κριτιρια ακολουκϊντασ 

μικτι ερευνθτικι μζκοδο αξιολόγθςθσ.  

 

 

5.3 Μελλοντικζσ προτάςεισ για ζρευνα 

 

Στθν παροφςα ζρευνα δθμιουργικθκε ο 3D CoSy_World και προτάκθκαν ςυγκεκριμζνεσ 

παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ ςε αυτόν, ϊςτε να επιτευχκεί θ αποτελεςματικι εμπλοκι των 

μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Τα αποτελζςματα ιταν αρκετά 

ενκαρρυντικά. Ωςτόςο, οι προτάςεισ μασ για μελλοντικι ζρευνα που ςυνδζεται με τθν 

αξιοποίθςθ των 3D εικονικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

ςυνοψίηονται ςτα παρακάτω: 

  

 Χρειάηεται να κακοριςτεί ποιεσ γνωςτικζσ πτυχζσ τθσ μάκθςθσ ενιςχφονται ιδιαίτερα 

από τθν αξιοποίθςθ των 3D εικονικϊν περιβαλλόντων. Για το ςκοπό αυτό, 

πιςτεφουμε ότι είναι απαραίτθτο να διεξαχκοφν παράλλθλεσ ζρευνεσ με μακθτζσ από 

διαφορετικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ 

μεκοδολογίεσ διδαςκαλίασ και διαφορετικζσ παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ, και 

αξιολογοφν τα αποτελζςματα λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διακφμανςθ των επιτευγμάτων 

τόςο εντόσ όςο και μεταξφ των ομάδων. 

 Στθ Διδακτικι μασ Ραρζμβαςθ τα avatars βρίςκονταν και δροφςαν ςτον 3D κόςμο, 

αλλά οι δραςτθριότθτεσ που καλοφνταν να εκτελζςουν ιταν ςτο 2D περιβάλλον μιασ 

ιςτοςελίδασ (τμιμα του λογιςμικοφ Active Worlds). Αξίηει να διερευνθκεί κατά πόςο 

θ ςυμπερίλθψθ των δραςτθριοτιτων ςτο 3D περιβάλλον κα ζχει κετικό αντίκτυπο, 

κακϊσ κάτι τζτοιο κα ενίςχυε τθ βιωματικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ. 

 Συμφωνοφμε, επίςθσ, με τουσ ερευνθτζσ που κάνουν επιτακτικι τθν ανάγκθ για 

περιςςότερθ ζρευνα ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των online περιβαλλόντων ςτθν 

εκπαίδευςθ και ιδιαίτερα ςτθ CSCL ςτα μακθματικά τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Faggiano et al. 2005; Stahl 2006).  
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 Κακϊσ για τθ διδαςκαλία των κλαςματικϊν εννοιϊν βαςιηόμαςτε ςε μεγάλο βακμό 

ςτθν αξιοποίθςθ αναπαραςτάςεων (εικονικϊν, λεκτικϊν και ςυμβολικϊν) οι οποίεσ 

μποροφν να ενιςχυκοφν από ζνα 3D περιβάλλον, κα ιταν ενδιαφζρον να εξετάςουμε 

τθν αποτελεςματικότθτα των εν λόγω περιβαλλόντων ςτθ διδαςκαλία και άλλων 

γνωςτικϊν αντικειμζνων, όπωσ ςτθ Γλϊςςα, ςτθν Λςτορία και ςτθ Φιλοςοφία.  

 Επιπλζον, ο ρόλοσ του δαςκάλου κα μποροφςε να είναι αντικείμενο ζρευνασ, ζτςι 

ϊςτε να μπορεί να προςδιοριςτεί ο βακμόσ ςτον οποίο αυτι θ μεταβλθτι ζχει 

αντίκτυπο ςτο επίπεδο τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

Επίςθσ, εςτιάηοντασ ςτθν αξιοποίθςθ των 3D περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθν 

κακθμερινι διδακτικι πρακτικι προτείνεται περαιτζρω μελζτθ με εςτίαςθ ςτθν 

υποςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν μζςα από τα 

περιβάλλοντα αυτά (Paraskeva, F., Mysirlaki, S., Talanti, I., Mpouta, H., 2009). 

 

Συνολικά, φαίνεται ότι τα online 3D εικονικά περιβάλλοντα προςφζρουν μια 

ςυναρπαςτικι ευκαιρία για τθν εδραίωςθ εναλλακτικϊν παιδαγωγικϊν μεκόδων και τθν 

επζκταςι τουσ με νζουσ τρόπουσ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 1 

ΟΙ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ 2, 3, 4 ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΡΟ 

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ WEB 

Εκδρομι 1θ – Αρχαία Ελλάδα 

Ζχουμε μια καταπλθκτικι εκδρομι 8 θμερϊν για ... αρχαία Ελλάδα... Το πακζτο περιλαμβάνει (για 

το κάκε άτομο): 

 Ειςιτιρια (αεροπορικά αλλά και διάφορα άλλα ζξοδα μετακίνθςθσ για όλεσ τισ μζρεσ): 228 

Ευρϊ 

 Ζξοδα διαμονισ: 76 Ευρϊ τθ βραδιά 

 Ζξοδα για πρωινό: 4,5 Ευρϊ τθν θμζρα 

 Ζξοδα για φαγθτό: 48 Ευρϊ τθν θμζρα 

Ρροςπάκθςε να βρεισ πόςα χριματα κα χρειαςτείτε όλοι μαηί για τθν εκδρομι αυτι. 

Στθ ςυνζχεια βρεσ τι ποςό κα ςου περιςςζψει από τα 40800 Ευρϊ που ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ από 

το Σφλλογο Γονζων. 

 

Για να βοθκθκείσ, να κυμάςαι ότι: 

 

Βιμα 1ο:  πρζπει να καταλάβουμε το πρόβλθμα 

Αυτό ςθμαίνει ότι:  

1. Διαβάηουμε προςεκτικά το πρόβλθμα 

2. Κοιτάηουμε με προςοχι τι ςτοιχεία μασ δίνει και τι μασ ηθτάει. 

    Δθλαδι, ποια είναι τα δεδομζνα του προβλιματοσ και ποια τα ηθτοφμενα. 

    Ρρζπει επίςθσ, να ςκεφτοφμε ςχετικά με το πϊσ ςυνδζονται τα δεδομζνα του  προβλιματοσ    

με τα ηθτοφμενα  

 Ο πίνακασ 1 που ζχεισ ςτο φφλλο εργαςίασ ίςωσ ςε βοθκιςει να καταλάβεισ καλφτερα 

το πρόβλθμα 

 

Βιμα 2ο :  προςπακοφμε να ςκεφτοφμε πϊσ κα το λφςουμε 

 

 Σχεδίαςε ςτθ 2
θ
 ςελίδα του φφλλου εργαςίασ που ζχεισ μπροςτά ςου τον τρόπο που 

ςκζφτεςαι να το λφςεισ 

 Προςπάκθςε να ςκεφτείσ με το μυαλό ςου περίπου πόςα χριματα κα χρειαςτεί το 

κάκε άτομο. 

 

 Δεσ μιπωσ ο πίνακασ 2 του φφλλου εργαςίασ ςε βοθκιςει να κάνεισ υπολογιςμοφσ 

βρίςκοντασ «περίπου» τι χριματα κα χρειαςτεί το κάκε άτομο. 
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Βιμα 3ο:  το λφνουμε με τον τρόπο που ςκεφτικαμε 

 

 Γράψε ςτθν τρίτθ ςελίδα του φφλλου εργαςίασ τον τρόπο λφςθσ που ςκζφτθκεσ. 

 Αν δυςκολεφεςαι δεσ ςτθ ςελίδα 3 του φυλλαδίου τι ζκανε ζνασ ςυμμακθτισ ςου και 

κάνε κι εςφ το ίδιο.  

 

Βιμα 4
ο
:  είναι καλό να ξαναδοφμε και να επανεξετάςουμε τθ λφςθ  

 

 Ξανακοιτάηω το πρόβλθμα και επανεξετάηω τθ λφςθ που ζδωςα. 
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Εκδρομι 2θ – ταξίδι ςτο ....2040 

 

Ρροτείνουμε ταξίδι 10 θμερϊν με προοριςμό .... το 2040 ... ζνα ταξίδι δθλαδι ςτο μζλλον που 

περιλαμβάνει (για το κάκε άτομο): 

 Ειςιτιρια (αεροπορικά αλλά και διάφορα άλλα ζξοδα μετακίνθςθσ για όλεσ τισ μζρεσ): 326 

Ευρϊ 

 Ζξοδα διαμονισ:  123 Ευρϊ τθ βραδιά 

 Ζξοδα για πρωινό: 7,25 Ευρϊ τθν θμζρα 

 Ζξοδα για φαγθτό: 82 Ευρϊ τθν θμζρα 

Ρροςπάκθςε να βρεισ πόςα χριματα κα χρειαςτείτε όλοι μαηί για τθν εκδρομι αυτι. 

Στθ ςυνζχεια βρεσ τι ποςό κα ςου περιςςζψει από τα 40800 Ευρϊ που ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ από 

το Σφλλογο Γονζων. 

 

Για να βοθκθκείσ, να κυμάςαι ότι: 

 

Βιμα 1ο:  πρζπει να καταλάβουμε το πρόβλθμα 

Αυτό ςθμαίνει ότι:  

1. Διαβάηουμε προςεκτικά το πρόβλθμα 

2. Κοιτάηουμε με προςοχι τι ςτοιχεία μασ δίνει και τι μασ ηθτάει. 

    Δθλαδι, ποια είναι τα δεδομζνα του προβλιματοσ και ποια τα ηθτοφμενα. 

Ρρζπει επίςθσ, να ςκεφτοφμε ςχετικά με το πϊσ ςυνδζονται τα δεδομζνα του  προβλιματοσ 

με τα ηθτοφμενα  

 Ο πίνακασ 1 που ζχεισ ςτο φφλλο εργαςίασ ίςωσ ςε βοθκιςει να καταλάβεισ καλφτερα 

το πρόβλθμα 

 

Βιμα 2ο :  προςπακοφμε να ςκεφτοφμε πϊσ κα το λφςουμε 

 

 Σχεδίαςε ςτθ 2θ ςελίδα του φφλλου εργαςίασ που ζχεισ μπροςτά ςου τον τρόπο που 

ςκζφτεςαι να το λφςεισ 

 Προςπάκθςε να ςκεφτείσ με το μυαλό ςου περίπου πόςα χριματα κα χρειαςτεί το 

κάκε άτομο. 

 Δεσ μιπωσ ο πίνακασ 2 του φφλλου εργαςίασ ςε βοθκιςει να κάνεισ υπολογιςμοφσ 

βρίςκοντασ «περίπου» τι χριματα κα χρειαςτεί το κάκε άτομο. 
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Βιμα 3ο:  το λφνουμε με τον τρόπο που ςκεφτικαμε 

 

 Γράψε ςτθν τρίτθ ςελίδα του φφλλου εργαςίασ τον τρόπο λφςθσ που ςκζφτθκεσ. 

 Αν δυςκολεφεςαι δεσ ςτθ ςελίδα 3 του φυλλαδίου τι ζκανε ζνασ ςυμμακθτισ ςου και 

κάνε κι εςφ το ίδιο.  

 

Βιμα 4
ο
:  είναι καλό να ξαναδοφμε και να επανεξετάςουμε τθ λφςθ  

 

 Ξανακοιτάηω το πρόβλθμα και επανεξετάηω τθ λφςθ που ζδωςα. 
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Εκδρομι 3θ – Αρχαίο Κάιρο 

 

Ζχουμε κι ζνα άλλο πακζτο που κα ςασ ταξιδζψει ςτο αρχαίο Κάιρο για 8 μζρεσ. Ρεριλαμβάνει (για 

το κάκε άτομο) τα εξισ: 

 Ειςιτιρια (αεροπορικά αλλά και διάφορα άλλα ζξοδα μετακίνθςθσ για όλεσ τισ μζρεσ): 235 

Ευρϊ 

 Ζξοδα διαμονισ:  57 Ευρϊ τθ βραδιά 

 Ζξοδα για πρωινό: 5,3 Ευρϊ τθν θμζρα 

 Ζξοδα για φαγθτό: 52 Ευρϊ τθν θμζρα 

Ρροςπάκθςε να βρεισ πόςα χριματα κα χρειαςτείτε όλοι μαηί για τθν εκδρομι αυτι. 

Στθ ςυνζχεια βρεσ τι ποςό κα ςου περιςςζψει από τα 40800 Ευρϊ που ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ από 

το Σφλλογο Γονζων. 

 

Για να βοθκθκείσ, να κυμάςαι ότι: 

 

Βιμα 1
ο
:  πρζπει να καταλάβουμε το πρόβλθμα 

Αυτό ςθμαίνει ότι:  

1. Διαβάηουμε προςεκτικά το πρόβλθμα 

2. Κοιτάηουμε με προςοχι τι ςτοιχεία μασ δίνει και τι μασ ηθτάει. 

    Δθλαδι, ποια είναι τα δεδομζνα του προβλιματοσ και ποια τα ηθτοφμενα. 

 Ρρζπει επίςθσ, να ςκεφτοφμε ςχετικά με το πϊσ ςυνδζονται τα δεδομζνα του  προβλιματοσ  

με τα ηθτοφμενα  

 Ο πίνακασ 1 που ζχεισ ςτο φφλλο εργαςίασ ίςωσ ςε βοθκιςει να καταλάβεισ καλφτερα 

το πρόβλθμα 

 

Βιμα 2ο :  προςπακοφμε να ςκεφτοφμε πϊσ κα το λφςουμε 

 

 Σχεδίαςε ςτθ 2θ ςελίδα του φφλλου εργαςίασ που ζχεισ μπροςτά ςου τον τρόπο που 

ςκζφτεςαι να το λφςεισ 

 Προςπάκθςε να ςκεφτείσ με το μυαλό ςου περίπου πόςα χριματα κα χρειαςτεί το 

κάκε άτομο. 

 Δεσ μιπωσ ο πίνακασ 2 του φφλλου εργαςίασ ςε βοθκιςει να κάνεισ υπολογιςμοφσ 

βρίςκοντασ «περίπου» τι χριματα κα χρειαςτεί το κάκε άτομο. 
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Βιμα 3ο:  το λφνουμε με τον τρόπο που ςκεφτικαμε 

 

 Γράψε ςτθν τρίτθ ςελίδα του φφλλου εργαςίασ τον τρόπο λφςθσ που ςκζφτθκεσ. 

 Αν δυςκολεφεςαι δεσ ςτθ ςελίδα 3 του φυλλαδίου τι ζκανε ζνασ ςυμμακθτισ ςου και 

κάνε κι εςφ το ίδιο.  

 

Βιμα 4
ο
:  είναι καλό να ξαναδοφμε και να επανεξετάςουμε τθ λφςθ  

 

 Ξανακοιτάηω το πρόβλθμα και επανεξετάηω τθ λφςθ που ζδωςα. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 2 

Φφλλο εργαςίασ 1 

Πνομα:________________________________________Τάξθ:__________________ 

Σχολείο:________________________________                                                                 

Θμερομθνία: ________________________________  

 

Εκδρομι 1θ – Αρχαία Ελλάδα 

Βιμα 1ο:  Ρρζπει να καταλάβουμε το πρόβλθμα. 

Ο παρακάτω πίνακασ ίςωσ ςε βοθκιςει να καταλάβεισ καλφτερα το πρόβλθμα 

ςθμειϊνοντασ ποια από τα παρακάτω ςτοιχεία είναι κατά τθ γνϊμθ ςου δεδομζνα του 

προβλιματοσ, ποια ηθτοφμενα και ποια αποτελοφν ςυνκικθ ι ςυνκικεσ του 

προβλιματοσ: 

 δεδομζνα ηθτοφμενα ςυνκικθ 

Διακζςιμο ποςό 

χρθμάτων 

   

Ειςιτιρια  

(για τον κακζνα) 

   

Ζξοδα διαμονισ  

(για τον κακζνα) 

   

Ζξοδα για πρωινό 

(για τον κακζνα) 

   

Ζξοδα για φαγθτό 

(για τον κακζνα) 

   

Χριματα που κα 

χρειαςτείτε για τθν 

εκδρομι 

(όλοι μαηί) 

   

Χ- είναι τα χριματα 

που κα χρειαςτείτε 

όλοι μαηί για τθν 

εκδρομι με βάςθ τα 

παραπάνω ζξοδα 
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Ψ- είναι τα χριματα  

που κα ςασ 

περιςςζψουν από τα 

40. 800 Ευρϊ που 

ζχετε ςτθ διάκεςι 

ςασ 

   

Πίνακασ 1: Δεδομζνα, ηθτοφμενα, ςυνκικεσ. 

 

Βιμα 2ο: Ρροςπακοφμε να ςκεφτοφμε πϊσ κα το λφςουμε. 

 

 χεδίαςε τον τρόπο που ςκζφτεςαι να το λφςεισ.  
 

 

 

 

 Δεσ μιπωσ ο πίνακασ 2 ςε βοθκιςει να κάνεισ υπολογιςμοφσ βρίςκοντασ 
«περίπου» τι χριματα κα χρειαςτεί το κάκε άτομο. 

 

Ρίνακασ εξόδων ταξιδιοφ 

 για 1 θμζρα για 2 θμζρεσ για 4 θμζρεσ για 8 θμζρεσ 

διαμονι     

πρωινό     

φαγθτό     

Ειςιτιρια  230 Ε 

Συνολικά ζξοδα     

Πίνακασ 2: Πίνακασ εφρεςθσ προςεγγιςτικισ λφςθσ. 

 

Βιμα 3ο: Το λφνουμε με τον τρόπο που ςκεφτικαμε. 
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 Ζνασ ςυμμακθτισ ςου ςυμπλιρωςε με ακρίβεια τον παρακάτω πίνακα: 
 

 

Ρίνακασ εξόδων ταξιδιοφ 

 για 1 θμζρα για 2 θμζρεσ για 4 θμζρεσ για 8 θμζρεσ 

διαμονι     

πρωινό     

φαγθτό     

Ειςιτιρια  228 Ε 

 

Συνολικά ζξοδα    Χ 

Χριματα που 

κα 

περιςςζψουν 

 Ψ 

Πίνακασ 3: Πίνακασ εφρεςθσ αποτελεςμάτων με ακρίβεια. 

 

 

Βιμα 4ο: Είναι καλό να ξαναδοφμε και να επανεξετάςουμε τθ λφςθ.  

 

 Ξανακοιτάηουμε το πρόβλθμα και επανεξετάηουμε τθ λφςθ που δϊςαμε. 
 

 τα αποτελζςματα που βρικεσ είναι «κοντά» ςτα αποτελζςματα που ζδωςεσ ςτον 
πίνακα 2, όταν ςκζφτθκεσ «κατά προςζγγιςθ»; 

 

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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Φφλλο εργαςίασ 2 

Πνομα:________________________________________Τάξθ:__________________ 

Σχολείο:________________________________                                                                                            

Θμερομθνία: ________________________________     

 

Εκδρομι 2θ – ταξίδι ςτο ....2040 

Βιμα 1ο: Ρρζπει να καταλάβουμε το πρόβλθμα.  

Ο παρακάτω πίνακασ ίςωσ ςε βοθκιςει να καταλάβεισ καλφτερα το πρόβλθμα 

ςθμειϊνοντασ ποια από τα παρακάτω ςτοιχεία είναι κατά τθ γνϊμθ ςου δεδομζνα του 

προβλιματοσ, ποια ηθτοφμενα και ποια αποτελοφν ςυνκικθ ι ςυνκικεσ του 

προβλιματοσ: 

 

 δεδομζνα ηθτοφμενα ςυνκικθ 

Διακζςιμο ποςό 

χρθμάτων 

   

Ειςιτιρια  

(για τον κακζνα) 

   

Ζξοδα διαμονισ  

(για τον κακζνα) 

   

Ζξοδα για πρωινό 

(για τον κακζνα) 

   

Ζξοδα για φαγθτό 

(για τον κακζνα) 

   

Χριματα που κα 

χρειαςτείτε για τθν 

εκδρομι 

(όλοι μαηί) 

   

Χ- είναι τα χριματα 

που κα χρειαςτείτε 

όλοι μαηί για τθν 

εκδρομι με βάςθ τα 

παραπάνω ζξοδα 
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Ψ- είναι τα χριματα  

που κα ςασ 

περιςςζψουν από τα 

40. 800 Ευρϊ που 

ζχετε ςτθ διάκεςι 

ςασ 

   

Πίνακασ 1: Δεδομζνα, ηθτοφμενα, ςυνκικεσ. 

 

Βιμα 2ο: Ρροςπακοφμε να ςκεφτοφμε πϊσ κα το λφςουμε. 

 χεδίαςε τον τρόπο που ςκζφτεςαι να το λφςεισ.  
 

 

 

 

 Δεσ μιπωσ ο πίνακασ 2 ςε βοθκιςει να κάνεισ υπολογιςμοφσ βρίςκοντασ 
«περίπου» τι χριματα κα χρειαςτεί το κάκε άτομο. 

 

Ρίνακασ εξόδων ταξιδιοφ 

 για 1 θμζρα για 2 θμζρεσ για 4 θμζρεσ για 8 θμζρεσ για 10 

θμζρεσ 

διαμονι      

πρωινό      

φαγθτό      

Ειςιτιρια  330 Ευρϊ 

Συνολικά 

ζξοδα 

     

Πίνακασ 2: Πίνακασ εφρεςθσ προςεγγιςτικισ λφςθσ. 

 

Βιμα 3ο: Το λφνουμε με τον τρόπο που ςκεφτικαμε. 
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 Ζνασ ςυμμακθτισ ςου ςυμπλιρωςε με ακρίβεια τον παρακάτω πίνακα: 
 

 

Ρίνακασ εξόδων ταξιδιοφ 

 για 1 θμζρα για 2 θμζρεσ για 4 θμζρεσ για 8 θμζρεσ για 10 

θμζρεσ 

διαμονι      

πρωινό      

φαγθτό      

Ειςιτιρια  326 Ευρϊ 

Συνολικά 

ζξοδα 

    Χ 

Χριματα που 

κα 

περιςςζψουν 

 Ψ 

 

Πίνακασ 3: Πίνακασ εφρεςθσ αποτελεςμάτων με ακρίβεια. 

 

Βιμα 4ο: Είναι καλό να ξαναδοφμε και να επανεξετάςουμε τθ λφςθ.  

 

 Ξανακοιτάηουμε το πρόβλθμα και επανεξετάηουμε τθ λφςθ που δϊςαμε. 
 

 τα αποτελζςματα που βρικεσ είναι «κοντά» ςτα αποτελζςματα που ζδωςεσ ςτον 
πίνακα 2, όταν ςκζφτθκεσ «κατά προςζγγιςθ»; 

 

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

........................................................................................................................ 
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Φφλλο εργαςίασ 3 

Πνομα:________________________________________Τάξθ:__________________ 

Σχολείο:________________________________                                                                                            

Θμερομθνία: ________________________________     

 

 

Εκδρομι 1θ – Αρχαίο Κάιρο 

Βιμα 1ο: Ρρζπει να καταλάβουμε το πρόβλθμα. 

Ο παρακάτω πίνακασ ίςωσ ςε βοθκιςει να καταλάβεισ καλφτερα το πρόβλθμα 

ςθμειϊνοντασ ποια από τα παρακάτω ςτοιχεία είναι κατά τθ γνϊμθ ςου δεδομζνα του 

προβλιματοσ, ποια ηθτοφμενα και ποια αποτελοφν ςυνκικθ ι ςυνκικεσ του 

προβλιματοσ: 

 

 δεδομζνα ηθτοφμενα ςυνκικθ 

Διακζςιμο ποςό 

χρθμάτων 

   

Ειςιτιρια  

(για τον κακζνα) 

   

Ζξοδα διαμονισ  

(για τον κακζνα) 

   

Ζξοδα για πρωινό 

(για τον κακζνα) 

   

Ζξοδα για φαγθτό 

(για τον κακζνα) 

   

Χριματα που κα 

χρειαςτείτε για τθν 

εκδρομι 

(όλοι μαηί) 

   

Χ- είναι τα χριματα 

που κα χρειαςτείτε 

όλοι μαηί για τθν 

εκδρομι με βάςθ τα 

παραπάνω ζξοδα 
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Ψ- είναι τα χριματα  

που κα ςασ 

περιςςζψουν από τα 

40. 800 Ευρϊ που 

ζχετε ςτθ διάκεςι 

ςασ 

   

Πίνακασ 1: Δεδομζνα, ηθτοφμενα, ςυνκικεσ. 

 

Βιμα 2ο: προςπακοφμε να ςκεφτοφμε πϊσ κα το λφςουμε 

 

 χεδίαςε τον τρόπο που ςκζφτεςαι να το λφςεισ.  
 

 

 

 

 Δεσ μιπωσ ο πίνακασ 2 ςε βοθκιςει να κάνεισ υπολογιςμοφσ βρίςκοντασ 
«περίπου» τι χριματα κα χρειαςτεί το κάκε άτομο. 

 

Ρίνακασ εξόδων ταξιδιοφ 

 για 1 θμζρα για 2 θμζρεσ για 4 θμζρεσ για 8θμζρεσ 

διαμονι     

πρωινό     

φαγθτό     

Ειςιτιρια  235 Ευρϊ 

Συνολικά ζξοδα     

Πίνακασ 2: Πίνακασ εφρεςθσ προςεγγιςτικισ λφςθσ. 

 

 

Βιμα 3ο: το λφνουμε με τον τρόπο που ςκεφτικαμε 
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 Ζνασ ςυμμακθτισ ςου ςυμπλιρωςε με ακρίβεια τον παρακάτω πίνακα: 
 

Ρίνακασ εξόδων ταξιδιοφ 

 για 1 θμζρα για 2 θμζρεσ για 4 θμζρεσ για 8θμζρεσ 

διαμονι     

πρωινό     

φαγθτό     

Ειςιτιρια  235 Ευρϊ  

Συνολικά ζξοδα    Χ 

Χριματα που 

κα 

περιςςζψουν 

 Ψ 

Πίνακασ 3: Πίνακασ εφρεςθσ αποτελεςμάτων με ακρίβεια. 

 

 

Βιμα 4ο: είναι καλό να ξαναδοφμε και να επανεξετάςουμε τθ λφςθ  

 

 Ξανακοιτάηουμε το πρόβλθμα και επανεξετάηουμε τθ λφςθ που δϊςαμε. 
 

 τα αποτελζςματα που βρικεσ είναι «κοντά» ςτα αποτελζςματα που ζδωςεσ ςτον 
πίνακα 2, όταν ςκζφτθκεσ «κατά προςζγγιςθ»; 

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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Φφλλο εργαςίασ 4 

Πνομα:________________________________________Τάξθ:__________________ 

Σχολείο:________________________________                                                                                            

Θμερομθνία: ________________________________     

Κοντά ςτθν πυραμίδα 

υμπλιρωνε τον παρακάτω πίνακα: 

Στιλθ Α Στιλθ Β 

(με εικόνα) 

Στιλθ Γ 

(με λόγια...) 

1/2 > 1/4   

  

20%

20%

20%
20%

20%

 

 

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%
10%

10%

 

 

  Δφο φίλοι ζφαγαν από τθν 
ίδια ςοκολάτα. 
Ο ζνασ ζφαγε τα 1/4 τθσ 
ςοκολάτασ κι ο άλλοσ το 1/2 
τθσ ςοκολάτασ. Ποιοσ ζφαγε 
τθν περιςςότερθ ςοκολάτα 
και πόςο περιςςότερθ από 
τον άλλον;  
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ΡΑΑΤΗΜΑ 3 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ 5, 6, 7 ΡΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ 

ΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ WEB 

 

Δραςτθριότθτα ομάδασ 5: Από το θμερολόγιο του κυρ Μιχάλθ (οι…  ολοςτρόγγυλεσ 

πίτςεσ). 

 

Δραςτθριότθτα ομάδασ 6: Από το θμερολόγιο του κυρ Μιχάλθ (τα… ταψάκια με τισ 

ςπανακόπιτεσ). 
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Δραςτθριότθτα ομάδασ 7: Από το θμερολόγιο του κυρ Μιχάλθ (τα… μακρουλά 

λουκοφμια). 

 

Δραςτθριότθτα ομάδασ 9: Οι ςωροί με τα βότςαλα. 
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Δραςτθριότθτα ομάδασ 8: Επζλεξε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 4 

 

 

 

 

Ραράδειγμα: Για να κάνουν τα παιδιά τισ δικζσ τουσ υποκζςεισ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ ενόσ 3D Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ για τθ Διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

292 

ΡΑΑΤΗΜΑ 5 

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Πνομα:________________________________________Τάξθ:__________________ 

Σχολείο:________________________________                                                                                            

Ημερομθνία:_____________________________ 

1. Ριςτεφεισ ότι τα κλάςματα τα χρθςιμοποιοφμε ςτθν κακθμερινι μασ ηωι; Αν ναι, 
γράψε μερικζσ εκφράςεισ που να ςτθρίηουν τθν άποψι ςου. 
__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Εξιγθςε αναλυτικά και με όποιον τρόπο νομίηεισ, τι ςθμαίνει το κλάςμα  3/4. 
__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Ρροςπάκθςε να φτιάξεισ ζνα πρόβλθμα που να ζχει ςαν απάντθςθ το κλάςμα 

2/8. 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Εξιγθςε αναλυτικά και με όποιον τρόπο νομίηεισ τι ςθμαίνει το κλάςμα  2/3. 
__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. Ρροςπάκθςε να φτιάξεισ ζνα πρόβλθμα που να ζχει ςαν απάντθςθ το κλάςμα 

4/6. 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Εξιγθςε αναλυτικά και με όποιον τρόπο νομίηεισ τι ςθμαίνει το κλάςμα  3/5. 
__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Ρροςπάκθςε να φτιάξεισ ζνα πρόβλθμα που να ζχει ςαν απάντθςθ το κλάςμα 

6/10. 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Υπάρχει κάποια ςχζςθ ανάμεςα ςτα κλάςματα 1/ 2 και 1/ 8; Ρροςπάκθςε να 

εξθγιςεισ τθν απάντθςι ςου με δικά ςου λόγια. 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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9. Υπάρχει κάποια ςχζςθ ανάμεςα ςτα κλάςματα 1/ 10 και 1/ 5; Ρροςπάκθςε να 

εξθγιςεισ τθν απάντθςι ςου με δικά ςου λόγια. 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Υπάρχει κάποια ςχζςθ ανάμεςα ςτα κλάςματα 1/ 3 και 1/ 6; Ρροςπάκθςε να το 

εξθγιςεισ με δικάςου λόγια. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Ροιο από τα παρακάτω κλάςματα είναι το μεγαλφτερο και πόςο μεγαλφτερο από το 

άλλο; Εξιγθςε τθν απάντθςι ςου 

 

• 3/4 ,  1/ 2 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• 2/5, 3/5 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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• 1/2, 2/4 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• 1/3, 1/4 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• 2/ 5, 1/ 2 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 6 

 

Οι ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου αναφζρονται ςτα εξισ: 

Ερϊτθςθ 1: πρόκειται για μια γενικι ερϊτθςθ γι αυτό το κριτιριο αυτό ονομάηεται G (G= 

general).  

 

Ερωτιςεισ 2,3: αναφζρονται ςτισ βαςικζσ κατανοιςεισ που μπορεί οι μακθτζσ να ζχουν 

ςχετικά με τα κλάςματα 3/4 και 2/8 (Δθλαδι αφορά ςτθν κατανόθςθ των πολλαπλαςίων ι 

υποπολλαπλαςίων του κλάςματοσ 1/2). Εδϊ, χρθςιμοποιοφνται τα κριτιρια C1a και C1b 

(C-comprehension, 1- αναφζρεται ςτο κλάςμα 1/2 και ςτα πολλαπλάςια ι τα 

υποπολλαπλάςιά του, a-για το 3/4, b-για το 2/8). 

 

Ερωτιςεισ 4,5: αναφζρονται ςτισ βαςικζσ κατανοιςεισ που μπορεί οι μακθτζσ να ζχουν 

ςχετικά με τα κλάςματα 2/3 και 4/6 (Δθλαδι αφορά ςτθν κατανόθςθ των πολλαπλαςίων ι 

υποπολλαπλαςίων του κλάςματοσ  1/3). Εδϊ, χρθςιμοποιοφνταιι τα κριτιρια C2a και C2b 

(C-comprehension, 2- αναφζρεται ςτο κλάςμα 1/3 και ςτα πολλαπλάςια ι τα 

υποπολλαπλάςιά του, a- για το 2/3, b-για το 4/6). 

 

Ερωτιςεισ 6,7: αναφζρονται ςτισ βαςικζσ κατανοιςεισ που μπορεί οι μακθτζσ να ζχουν 

ςχετικά με τα κλάςματα 3/5 και 6/10 (Δθλαδι αφορά ςτθν κατανόθςθ των πολλαπλαςίων 

ι υποπολλαπλαςίων του κλάςματοσ  1/5). Εδϊ, χρθςιμοποιοφνται τα κριτιρια C2a και C2b 

(C-comprehension, 2- αναφζρεται ςτο κλάςμα 3 και ςτα πολλαπλάςια ι τα 

υποπολλαπλάςιά του, a- για το 3/5, b-για το 4/6). 

 

Ερωτιςεισ 8,9,10: αναφζρονται ςτισ βαςικζσ κατανοιςεισ που μπορεί οι μακθτζσ να ζχουν 

ςχετικά με τισ ςχζςεισ των κλαςμάτων  που είναι πολλαπλάςια ι υποπολλαπλάςια των 

1/2, 1/3, 1/5. Εδϊ, χρθςιμοποιοφνται τα κριτιρια R1, R2, R3 (R- relationship, 1- 

αναφζρεται  ςτα πολλαπλάςια ι τα υποπολλαπλάςιά του 1/2, 2- αναφζρεται  ςτα 

πολλαπλάςια ι τα υποπολλαπλάςιά του του  1/3, 3- αναφζρεται  ςτα πολλαπλάςια ι τα 

υποπολλαπλάςιά του 1/5 ). 

 

Ερϊτθςθ 11: αναφζρεται ςτισ βαςικζσ κατανοιςεισ που μπορεί οι μακθτζσ να ζχουν 

ςχετικά με τισ ςχζςεισ των κλαςμάτων που ανικουν ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ 

(πολλαπλάςια ι υποπολλαπλάςια του 1/2, του 1/3 και του 1/5). Συγκεκριμζνα, 
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αναφζρεται ςτθ ςφγκριςθ αυτϊν των κλαςμάτων (μεγαλφτερο, μικρότερο και πόςο). Το 

κριτιριο αυτό ονομάηεται RC (RC- relationship, calculate). Σχθματίηω επίςθσ, τα 

επιμζρουσ κριτιρια: RC1a, RC1b, RC3a, RC2_1, RC3_1, αξιοποιϊντασ και τουσ παραπάνω 

ςυμβολιςμοφσ. 

 

Ζτςι για παράδειγμα, RC1 - αναφζρεται ςτθ ςχζςθ που ζχουν μεταξφ τουσ δφο κλάςματα 

τα οποία είναι πολλαπλάςια ι υποπολλαπλάςια τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ κλαςμάτων όπωσ 

τθν περιζγραψα προθγουμζνωσ. Δθλαδι του 1/2. Επίςθσ, εδϊ ηθτείται  να απαντθκεί και 

το πόςο είναι μεγαλφτερο ι μικρότερο το ζνα κλάςμα από το άλλο. 

 

Οι απαντιςεισ των μακθτϊν αξιολογικθκαν ςτθ βάςθ του κατά πόςο προςπακϊντασ να 

απαντιςουν με επιχειριματα αξιοποίθςαν ποικιλία αναπαραςτάςεων (εικονικζσ ι 

λεκτικζσ ι ςυμβολικζσ) αφοφ οι δραςτθριότθτεσ που επεξεργάςτθκαν ςτον CoSy_World 

εμπεριείχαν ποικιλία τζτοιων αναπαραςτάςεων. 

 

Ρροκειμζνου να υπολογιςτεί θ αξιοπιςτία του test (test retest reliability) 

χρθςιμοποιικθκε ο δείκτθσ ςυνάφειασ Φ. Σαν αποτζλεςμα, διαπιςτϊκθκε ότι το 

ςυγκεκριμζνο test γενικά, διακζτει υψθλό βακμό αξιοπιςτίασ επαναλθπτικϊν μετριςεων 

όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Ρίνακασ 1: Θ αξιοπιςτία του test (test retest reliability). 
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Ρίνακασ 2: Οι δείκτεσ αξιοπιςτίασ του test (test retest reliability). 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 7 

Ρίνακεσ επιμζρουσ δεικτϊν αποτίμθςθσ ςυμπεριφορικισ και ςυναιςκθματικισ 

εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

 

Ρίνακασ 1: Επιμζρουσ δείκτεσ που αφοροφν ςτθ ςυμπεριφορικι εμπλοκι των μακθτϊν 

(students’ behavioral engagement).   

students’ behavioral engagement 

Δείκτεσ Description items 

API Active Participation  

API_q 
Active Participation - Individual – question 

(item 1) 

(1) Avatar απευκφνεται προσ άλλο 
avatar τθσ ομάδασ του 

API_a 
Active Participation - Individual – answer 

(item 1) 

(1) Avatar απευκφνεται προσ άλλο 
avatar τθσ ομάδασ του 

API_o 
Active Participation - Individual – opinion 

(item 1) 

(1) Avatar απευκφνεται προσ άλλο 
avatar τθσ ομάδασ του 

API_an 
Active Participation - Individual – 

announcement (item 1) 

(1) Avatar απευκφνεται προσ άλλο 
avatar τθσ ομάδασ του 

API_q_t 
Active Participation - Individual – question – 

teacher (item 2) 

(2) Avatar απευκφνεται προσ avatar - 
εκπαιδευτικό  

API_a_t 
Active Participation - Individual – answer - 

teacher (item 2) 

(2) Avatar απευκφνεται προσ avatar - 
εκπαιδευτικό 

API_o_t 
Active Participation - Individual – opinion - 

teacher (item 2) 

(2) Avatar απευκφνεται προσ avatar - 
εκπαιδευτικό 

APC_a 
Active Participation - Collaborative – question 

(item 3) 

(3) Avatar απευκφνεται προσ avatar 
τθσ άλλθσ ομάδασ  

APC_o 
Active Participation - Collaborative – answer 

(item 3) 

(3) Avatar απευκφνεται προσ avatar 
τθσ άλλθσ ομάδασ 

APC_an 
Active Participation - Collaborative – opinion 

(item 3) 

(3) Avatar απευκφνεται προσ avatar 
τθσ άλλθσ ομάδασ 

APC_le 
Active Participation - Collaborative – 

announcement (item 3) 

(3) Avatar απευκφνεται προσ avatar τθσ 
άλλθσ ομάδασ 

ECA 

Active Participation – Extracurricular activities 

(item 4) 

(4) Avatars αςχολοφνται με 

δραςτθριότθτεσ εκτόσ αναλυτικοφ 

προγράμματοσ ανεξαρτιτου ομάδασ 
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Ρίνακασ 2: Επιμζρουσ δείκτεσ που ςυνδζονται με τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των 

μακθτϊν (students’ affective engagement). 

students’ affective engagement 

Δείκτεσ Description items 

SU Leadership skills, decision making, trust 

building 

 

SU1_an 
Social skills – Leadership - announcement 

(item 1) 

(1) Θγετικζσ δεξιότθτεσ του avatar 

SU1_g Social skills – Leadership – guide  (item 1) (1) Θγετικζσ δεξιότθτεσ του avatar 

SU1_f Social skills – Leadership - function (item 1) (1) Θγετικζσ δεξιότθτεσ του avatar 

SU2_dm Social skills – decision making (item 2) (2) Δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων 

SU3_r Social skills – trust building – role (item 3) (3) Δεξιότθτεσ δόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ 

SU3_tl 
Social skills – trust building – trust leader 

(item 3) 

(3) Δεξιότθτεσ δόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ 

SU3_ta 
Social skills – trust building – trust avatar 

(item 3) 

(3)Δεξιότθτεσ δόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ 

GU 
Coordination, maintence good relationship, 

topics outside the scenario, boredom 

 

GU1_sk 
Grounding – Coordination – αναηιτθςθ 

avatar (sk_seeking) (item 4) 

(4) Δεξιότθτεσ ςυντονιςμοφ ομάδασ 

GU1_a 
Grounding – Coordination – ςυγκζντρωςθ 

avatars (a_assembly) (item 4) 

(4)Δεξιότθτεσ ςυντονιςμοφ ομάδασ 

GU1_d 

Grounding – Coordination – προβλθματιςμόσ 

για τθν εξζλιξθ των δράςεων (d_discussion) 

(item 4) 

(4)Δεξιότθτεσ ςυντονιςμοφ ομάδασ 

GU1_sp 
Grounding – Coordination – άμεςθ 

ςυμμετοχι (sp_speed) (item 4) 

(4)Δεξιότθτεσ ςυντονιςμοφ ομάδασ 

GU2_b 

Grounding – Relationship – ζλεγχοσ καλισ 

ςυμπεριφοράσ των άλλων (b_behaviour) 

(item 5) 

(5)Δεξιότθτεσ διατιρθςθσ καλϊν 

ςχζςεων 

GU2_ic 
Grounding – Relationship – αυτοζλεγχοσ 

(ic_internal control) (item 5) 

(5)Δεξιότθτεσ διατιρθςθσ καλϊν 

ςχζςεων 

GU2_ec 

Grounding – Relationship – ζλεγχοσ 

ςυμπεριφοράσ ωσ προσ τθν ομάδα 

(ic_external control) (item 5) 

(5)Δεξιότθτεσ διατιρθςθσ καλϊν 

ςχζςεων 

GU3_g Grounding – topics outside the scenario – (6)Συηθτιςεισ για κζματα εκτόσ 
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χαιρετιςμοί (greetings) (item 6) ςεναρίου 

GU3_si 
Grounding – topics outside the scenario – 

social interesting (item 6) 

(6)Συηθτιςεισ για κζματα εκτόσ 

ςεναρίου 

GU3_gi 
Grounding – topics outside the scenario – 

general interesting (item 6) 

(6)Συηθτιςεισ για κζματα εκτόσ 

ςεναρίου 

OTC_f Grounding – boredom – feelings (item 7) (7) Ανία 

OTC_t 
Grounding – boredom – πειράγματα (teasing)  

(item 7) 

(7) Ανία 

OTC_m 
Grounding – boredom – χωρίσ νόθμα 

(mescellaneus)  (item 7) 

(7) Ανία 
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Στο CD που ςυνοδεφει το παρόν ζγγραφο περιζχεται θ διδακτορικι διατριβι ςε 

θλεκτρονικι μορφι. 


