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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο -ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήσαμε 

την κάθε διδακτική παρέμβαση. Αρχικά αναφέρουμε τα κριτήρια με βάση τα οποία 

αξιολογείται μια διδακτική διαδικασία σε μια  εικονική αίθουσα διδασκαλίας 

εξηγώντας στην συνέχεια ότι με τις επιλογές μας (πρόγραμμα centra, δορυφορικό 

internet υψηλής ταχύτητας και βίντεο) βρισκόμαστε σε συμφωνία με τα περισσότερα 

από αυτά. Στην συνέχεια περιγράφουμε τα βήματα για την υλοποίηση της σύγχρονης 

διδασκαλίας από απόσταση μέσω του προγράμματος centra. Αμέσως μετά δίνουμε 

κάποια στοιχεία της Παραδοσιακής Διδασκαλίας εξηγώντας ότι η διδακτική 

παρέμβαση στην αίθουσα πλησίαζε περισσότερο την ‘Μικτή Μορφή Διδασκαλίας’. 

Τέλος περιγράφουμε την υλοποίηση της Παραδοσιακής Διδασκαλίας δίνοντας το 

σχέδιο διδασκαλίας του μαθήματος. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ "ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ".                             

Η τηλεκπαίδευση ως μέθοδος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να 

εφαρμοστεί με πολλούς τρόπους (σύγχρονη ή ασύγχρονη), με διαφορετική οργάνωση 

διδασκαλίας (ηλεκτρονική τάξη, εξατομικευμένη μάθηση, συνεργατική μάθηση), σε 

διαφορετικά επίπεδα και τύπους σπουδαστών (μαθητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, 

επιμόρφωση, δια βίου εκπαίδευση), με διαφορετικές παιδαγωγικές και μαθησιακές 

κατευθύνσεις και στρατηγικές (Collis, 1996, Berge and Collins, 1995, Davis, 1994, 

Gray and O'Grady, 1993). Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα 

περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης καθορίζεται, σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιογραφικά 

δεδομένα, από μια σειρά παιδαγωγικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και 

οικονομικών παραγόντων (Report of Illinois Faculty Seminar, 1999, Μακράκης, 

1999, Collis, 1996). Οι τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση είναι η 

οικονομική αποδοτικότητα των συστημάτων αυτών (κόστος τεχνολογικού 

εξοπλισμού, δαπάνες για την εξασφάλιση του τεχνικού προσωπικού, την επιμόρφωση 

του διδακτικού προσωπικού κ.α.) καθώς και η αποτελεσματικότητα της διδακτικής 

και μαθησιακής διαδικασίας (σχεδιασμός και οργάνωση των διδακτικών διαδικασιών, 

επιλογή μεθόδων διδασκαλίας, προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού κ.α.).  

Στις περισσότερες μελέτες αξιολόγησης των συστημάτων τηλεκπαίδευσης γίνεται 

προσπάθεια αποτίμησης της αποτελεσματικότητας τους σε σύγκριση με τα 
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παραδοσιακά/ συμβατικά εκπαιδευτικά συστήματα. Ο Russell (1999) στην έκθεσή 

του με τίτλο "Νο Significant Difference Phenomenon" διερευνώντας την 

εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μεγάλου αριθμού συστημάτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόδοση των σπουδαστών που 

παρακολουθούν on-line προγράμματα δεν διαφοροποιείται από αυτών των 

σπουδαστών που παρακολουθούν προγράμματα στην συμβατική τους μορφή.  

Οι Phipps and Merisotis (1999) στην έκθεσή τους "What's the Difference? A Review 

of Contemporary Research on the Effectiveness of Distance Learning in Higher 

Education", μελετώντας μεγάλο αριθμό αξιολογήσεων προγραμμάτων 

τηλεκπαίδευσης, αναφέρουν ότι η μέχρι τώρα έρευνα της ποιότητας των 

προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης δεν έχει δώσει ασφαλή συμπεράσματα και 

επεσήμαναν τα σημεία στα οποία οι σχετικές αξιολογικές διαδικασίες παρουσιάζουν 

ελλείψεις και κενά, τόσο ως προς τη μεθοδολογία αξιολόγησης όσο και στον ίδιο τον 

προσανατολισμό της αξιολόγησης.  

Η διαμόρφωση ενός συστήματος παιδαγωγικών αρχών και κριτηρίων 

αξιολόγησης της διδακτικής/ μαθησιακής διαδικασίας στο περιβάλλον της εικονικής 

τάξης είναι μια σύνθετη διαδικασία καθώς αγγίζει την ουσία και την πολυπλοκότητα 

της διδακτικής πράξης. Από την άποψη αυτή τα κριτήρια αξιολόγησης προσεγγίζουν 

σε μεγάλο βαθμό αυτά που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της διδασκαλίας 

στα παραδοσιακά / συμβατικά εκπαιδευτικά συστήματα / περιβάλλοντα 

(Ματσαγγούρας, 2000, Ματσαγγούρας, 1999, Φλουρής, 1999, Παπανδρέου, 1993, 

Borich, 1988). Στην εικονική αίθουσα διδασκαλίας θα πρέπει όμως να ληφθούν 

υπόψη και οι ιδιαιτερότητες που δημιουργεί η διαμεσολάβηση των τεχνολογικών 

μέσων επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

παιδαγωγικής αξιολόγησης της διδακτικής / μαθησιακής διαδικασίας στο περιβάλλον 

της εικονικής τάξης απαιτεί τη διαμόρφωση κριτηρίων / ερωτημάτων τα οποία θα 

αναφέρονται τόσο στην αξιολόγηση των παραμέτρων του τεχνολογικού 

περιβάλλοντος από παιδαγωγική σκοπιά, όσο και της διδακτικής / μαθησιακής 

διαδικασίας (Ματθαίου, Μουζάκης και Ρουσσάκης, 2001). Σύμφωνα με αρκετούς 

μελετητές (Μακράκης, 1999, Rees, 1998), οι τηλεμαθησιακές διαδικασίες απαιτούν 

καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις που απορρέουν κυρίως από τις 

συνεργατικές και εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης (Μακράκης, 2000β, Ράπτης και 

Ράπτη, 2001), καθώς στο εικονικό περιβάλλον διδασκαλίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στην ενίσχυση της συμμετοχής και της εμπλοκής των φοιτητών σε μια διαδικασία 
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ενεργητικής μάθησης καθώς και σε μια διαδικασία ενεργού και γόνιμης 

αλληλεπίδρασης με το μαθησιακό περιβάλλον (τον διδάσκοντα, τους συμφοιτητές 

τους, το εκπαιδευτικό υλικό, τις ποικίλες πηγές γνώσης, τα μέσα και τα εργαλεία της 

μάθησης).  

Σε ότι αφορά τον τρόπο οργάνωσης της διδακτικής/ μαθησιακής διαδικασίας 

στα προγράμματα τηλεκπαίδευσης στον Οδηγό για την αποτελεσματική εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης του American Distance Education Consortium 

(ADEC, 1999) αναφέρεται ότι πρέπει:  

 Οι διδακτικοί στόχοι να είναι καθορισμένοι με σαφήνεια και να στοχεύουν σε 

συγκεκριμένες επιδιώξεις και αποτελέσματα (outcomes) 

 Οι σπουδαστές να εμπλέκονται ενεργά στις δραστηριότητες της μάθησης  

 Το περιβάλλον της διδασκαλίας να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση ποικιλίας 

τεχνολογικών μέσων 

 Το διδακτικό πλαίσιο να περιλαμβάνει εκτός από τη μετάδοση γνώσεων 

(knowledge-Based) και δραστηριότητες λύσης προβλημάτων (Problem-Solving) 

 Στο πλαίσιο της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας να ενισχύεται η 

αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα-σπουδαστών και των σπουδαστών μεταξύ 

τους. 

Στο πλαίσιο που θέτουν οι παραπάνω αρχές δίνεται έμφαση στις παραμέτρους 

που διαμορφώνουν το παιδαγωγικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η 

διδασκαλία και η μάθηση. Έτσι, τα κυριότερα ερωτήματα μπορούν να εστιαστούν 

στα εξής (Report of Illinois Faculty Seminar, 1999; Harasim et al., 1995; ADEC, 

1999): 

 Στο περιβάλλον διδασκαλίας εξασφαλίζεται ευελιξία εφαρμογής διαφόρων 

μεθόδων διδασκαλίας, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες μάθησης και τις 

γνωστικές απαιτήσεις των σπουδαστών; 

 Οι σπουδαστές εμπλέκονται δυναμικά στη διδακτική διαδικασία; Έχουν 

ευκαιρίες επικοινωνίας με το διδάσκοντα ή περιορίζονται σε παθητικό ρόλο; 

 Εξασφαλίζεται άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα και σπουδαστών 

καθώς και των σπουδαστών μεταξύ τους; 

 Οι σπουδαστές "εμπλέκονται" με το διδακτικό υλικό; Εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες, αναλαμβάνουν και ολοκληρώνουν εργασίες; 

 Οι σπουδαστές αναπτύσσουν ικανότητες ανάλυσης, γενίκευσης και σύνθεσης 

της γνώσης και εφαρμογή της σε διαφορετικούς τομείς; Μπορούν να σκέπτονται 
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κριτικά και σε ποιο βαθμό εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την δια βίου 

εκπαίδευσή τους: 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο τρόπος οργάνωσης της διδακτικής 

διαδικασίας και ο βαθμός της αλληλεπίδρασης διδάσκοντα - σπουδαστών και 

σπουδαστών μεταξύ τους, από τον οποίο εξαρτάται η εμπλοκή των σπουδαστών με το 

διδακτικό υλικό, αποτελούν τους βασικότερους δείκτες ποιότητας των προγραμμάτων 

τηλεκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα κριτήρια αξιολόγησης της διδακτικής διαδικασίας που 

μπορεί να επιλέξει κάποιος για την αξιολόγηση της εικονικής τάξης του προγράμματος 

που θα χρησιμοποιήσει, ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

1.  Επιλογή, οργάνωση και υλοποίηση των διδακτικών δραστηριοτήτων 

 Σαφής προσδιορισμός των διδακτικών στόχων / της διδακτικής μεθοδολογίας 

που θα ακολουθηθεί. 

  Λειτουργική οργάνωση των πληροφοριών που θα παρουσιαστούν 

  Έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης των φοιτητών 

 Οργάνωση και αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου 

 Χρήση μαθησιακών στρατηγικών (επεξεργασία θέματος, εφαρμογή, 

γενίκευση νέας γνώσης, ανατροφοδότηση, ανακεφαλαιώσεις, αξιολόγηση, κλπ.) 

2.  Επικοινωνία – αλληλεπίδραση καθηγητή-μαθητή στη εικονική αίθουσα 

 Τύπος επικοινωνίας (μονόδρομος, αμφίδρομος, "δαιδαλώδης") 

 Επικοινωνιακό στιλ του διδάσκοντα (τόνος φωνής, ύφος επικοινωνίας, κλπ) 

 Συμμετοχή μαθητών (βαθμός προσήλωσης, επικοινωνία με διδάσκοντα, κλπ.) 

 Χρήση ερωταποκρίσεων 

 Αναλογία λόγου διδάσκοντα / σπουδαστών 

4.  Τα χαρακτηριστικά των Μαθητών 

 Ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών 

 Σχέση / ενδιαφέρον για το διδακτικό αντικείμενο 

 Βαθμός εξοικείωσης με το τεχνολογικό περιβάλλον της τηλεκπαίδευσης 

5.  Η παρουσία τους Διδάσκοντος 
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 Επικοινωνιακότητα (τόνος φωνής, ρυθμός ομιλίας, κλπ.) 

 Αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων που έχει στη διάθεσή του 

Τα κριτήρια/ ερωτήματα για την αξιολόγηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος από 

παιδαγωγική σκοπιά αναφέρονται στο βαθμό κατά τον οποίο επηρεάζεται η προσοχή 

των μαθητών, η διάθεση για συμμετοχή και ο βαθμός εμπλοκής τους στη διδακτική / 

μαθησιακή διαδικασία από τις παρακάτω παραμέτρους: 

1.  Η ποιότητα της μεταδιδόμενης εικόνας: 

 Η ποιότητα της μεταδιδόμενης εικόνας του εκπαιδευτικού υλικού 

(χρώματα, γραμματοσειρές, ήχοι, κίνηση κλπ) 

2.  Η ποιότητα του μεταδιδόμενου ήχου 

 Η πιστότητα του μεταδιδόμενου ήχου 

 Η ένταση του μεταδιδόμενου ήχου 

 Η χροιά του μεταδιδόμενου ήχου 

 Η ύπαρξη παρασίτων, βόμβου ή θορύβου που οφείλεται στο δίκτυο 

 Η επιστροφή ήχου (echo) 

 Οι διακοπές ή καθυστερήσεις στη μετάδοση του ήχου 

 Η ύπαρξη θορύβων που μεταδίδονται από τα μικρόφωνα των 

απομακρυσμένων αιθουσών 

3. Η δικτυακή / τεχνολογική υποδομή 

 Ευχρηστία των τεχνολογικών και επικοινωνιακών μέσων που έχουν στη 

διάθεσή τους ο διδάσκων και οι φοιτητές. 

 Αξιοπιστία των ηλεκτρονικών συσκευών (Η/Υ, προβολικών συσκευών, 

συσκευών ελέγχου, συστημάτων αποθήκευσης, κλπ.) 

 Αξιοπιστία της δικτυακής επικοινωνίας (διακοπές σύνδεσης, προβλήματα 

μετάδοσης εικόνας και ήχου, κλπ.) 

 Έχοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω προσπαθήσαμε να κάνουμε μια διδακτική 

παρέμβαση πάνω στον 3ο ΝΝ, εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο επιλέγοντας: 

 το πρόγραμμα centra  για την πραγματοποίηση του μαθήματος. 
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 Το δορυφορικό internet υψηλής ταχύτητας για την επικοινωνία μεταξύ του 

καθηγητή και των μαθητών στην εικονική αίθουσα του centra και τέλος,  

 ως βασικά στοιχεία των διαφανειών του μαθήματος το βίντεο και την 

εικόνα. 

Έτσι θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε συμφωνία με τα περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης 

της διδακτικής διαδικασίας στο περιβάλλον της εικονικής αίθουσας του centra. 

            

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΝΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ CENTRA 

Στις 20/4/06 ημέρα πέμπτη  και ώρα 10:30 το πρωί, σε κέντρο πιστοποίησης 

ECDL στη Φιλιππιάδα πραγματοποιήθηκε το μάθημα στον 3ο  Νόμο του Νεύτωνα, εξ 

αποστάσεως και με σύγχρονο τρόπο, χρησιμοποιώντας την εικονική αίθουσα του 

προγράμματος centra. Αρχικά είχαμε κάνει την σκέψη να πραγματοποιήσουμε το 

μάθημα με τέτοιο τρόπο ώστε οι  μαθητές να βρίσκονται ο καθένας στο σπίτι του. Με 

την σκέψη αυτή αρχίσαμε τον Οκτώβριο του 2005 και κάναμε κάποια δοκιμαστικά με 

σκοπό και οι μαθητές να εκπαιδευτούν πάνω στο πρόγραμμα centra, αλλά και εγώ ως 

καθηγητής να δω πόσο γρήγορα μεταφέρεται ο ήχος η εικόνα και το βίντεο στους 

μαθητές. Τόσο οι μαθητές όσο και εγώ είχαμε απλή σύνδεση PSTN με ταχύτητα 56 

Kbit/sec. Διαπιστώσαμε όμως ότι τόσο η εικόνα και ειδικά το βίντεο λόγω της 

μεγάλης πληροφορίας που μεταφέρουν καθυστερούσαν σημαντικά στην μετάδοση  με 

αποτέλεσμα αυτή η καθυστέρηση να δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή ροή του 

μαθήματος. Βρεθήκαμε λοιπόν μπροστά στο δίλλημα: ή να κάνουμε το μάθημα κατ’ 

αυτόν τον τρόπο αλλά όμως να αφαιρέσουμε το βίντεο καθώς και πολλές εικόνες από 

τις διαφάνειες του μαθήματος, ή να πραγματοποιήσουμε το μάθημα σε ένα κέντρο 

υπολογιστών στην Φιλλιπιάδα όπου διέθετε ένα δορυφορικό internet υψηλής 

ταχύτητας(2Mbit/s). Φυσικά με τον τρόπο αυτό θα διατηρούσαμε τις διαφάνειες του 

μαθήματος στην αρχική τους μορφή, δηλαδή με τα δύο βίντεο και τις εικόνες. 

Μπροστά στο δίλλημα αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε το μάθημα με τον δεύτερο 

τρόπο για τους εξής λόγους: 

 Αν αλλάζαμε τις διαφάνειες του μαθήματος αφαιρώντας τα δύο 

βίντεο και πολλές εικόνες το μάθημα θα γινόταν ανιαρό για τους 

μαθητές, χωρίς ποιότητα και με τον κίνδυνο να μην επιτευχθούν οι 

στόχοι του μαθήματος. 
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 Οι σύγχρονες έρευνες εξετάζουν την παιδαγωγική αξία του βίντεο 

στην τάξη και το βαθμό που μπορούν να βοηθήσουν στη μάθηση. Το 

βίντεο προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών με τη δυναμική της εικόνας 

του, με τις πλούσιες πληροφορίες που προσφέρει σε συνεχή μορφή, με 

τη δυνατότητα επανάληψης του. Η ποιότητα της εικόνας και η ευκαμψία 

ανοίγουν νέες προοπτικές και το κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικό. Τα 

πλεονεκτήματα του μπορούν να διευκολύνουν  τη δουλειά του 

εκπαιδευτικού. Οι ενδιαφέρουσες λειτουργίες που προσφέρει το βίντεο 

για παιδαγωγική χρήση είναι η γρήγορη και εύκολη ανάγνωση και 

εκτέλεση του πειράματος, η εξοικονόμηση χρόνου, η επανάληψη του, η 

αποφυγή λαθών και ζημιών, καθώς και η μείωση του άγχους των 

μαθητών αλλά και του εκπαιδευτικού. Πολλές πηγές με ελεύθερα βίντεο 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη υπάρχουν σε διάφορους 

δικτυακούς τόπους, όπως του εθνικού κέντρου παιδαγωγικής έρευνας 

στη Γαλλία (CNDP http:/www.cndp.fr) ή στο εκπαιδευτικό δίκτυο 

(ΕDUCΝΕΤ http:/www.educnet.fr) καθώς και στις ιστοσελίδες άλλων 

ινστιτούτων. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ελπίζουν να διαθέτουν βίντεο και να τα χρησιμοποιούν 

στην τάξη τους (Mantsos, 2000), για τα πλεονεκτήματα του που έχουν 

ήδη αναφερθεί και που το καθιστούν πιο ισχυρό εργαλείο σε σχέση με 

την εικόνα (ακίνητη) και με τον προφορικό ή γραπτό λόγο. Ο ρόλος 

λοιπόν του δασκάλου και ο τρόπος που χρησιμοποιεί αυτό  το εργαλείο 

(βίντεο) είναι καθοριστικός, μια που είναι ο καθοδηγητής - μεσολαβητής 

(Dumas-Carre, & Weils-Barais, 1998) και αυτός που με τις κατάλληλες 

παρεμβάσεις του και αλληλεπιδράσεις με τους μαθητές (Franceschelli & 

Weils-Barais, 1999) μπορεί να δημιουργήσει γνωστικές συγκρούσεις και 

να οδηγήσει στην οικοδόμηση των εννοιών. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στερώντας το μάθημα από αυτά τα δυο 

στοιχεία εκ των πραγμάτων η διδασκαλία του 3ου ΝΝ μέσω του προγράμματος centra 

θα υστερούσε έναντι της Παραδοσιακής Διδασκαλίας και ίσως να μην είχαμε τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα. 
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  ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το ερωτηματολόγιο πριν το μάθημα 
Οι μαθητές πριν το μάθημα απάντησαν σε ερωτηματολόγιο με 10 ερωτήσεις 

μέσω του δορυφορικού internet με την βοήθεια του προγράμματος τελέδια. 

Συγκεκριμένα όταν μπήκαν μέσα στην αίθουσα τους εξηγήσαμε για την διαδικασία 

που θα ακολουθήσουν ώστε να μπουν στο πρόγραμμα τελέδια. Έτσι αφού τους 

μοιράσαμε τον κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό μαθητή οι μαθητές μπήκαν στο 

περιβάλλον του προγράμματος τελέδια και άρχισαν να απαντούν τις ερωτήσεις. Οι 

ερωτήσεις είχαν ως σκοπό την διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών πάνω στον 

3ο  Νόμο του Νεύτωνα.  

Τεχνολογικός εξοπλισμός για την διεξαγωγή του μαθήματος 
Όπως προτείνουν οι Τσολακίδης & Φωκίδης (1999) και Maki (1999), ο 

απαιτούμενος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση ενός 

μαθήματος με σύγχρονο τρόπο είναι: ένας υπολογιστής, μία κάμερα που θα συνδέεται 

με τον υπολογιστή, ένα  modem 56 kbps, μία ISDN γραμμή, ένα μικρόφωνο και 

ακουστικά. 

Για τις ανάγκες του δικού μας μαθήματος ο κάθε μαθητής είχε στην διάθεσή του: 

 Έναν υπολογιστή Pentium 4 στα 2,8 MHz με μνήμη 512 RAM 

 Ακουστικά   

  Μικρόφωνο 

 Δορυφορικό internet μέσω του δορυφόρου Hellas Sat ταχύτητας 2Mbit/s 

Η υλοποίηση του μαθήματος στη εικονική αίθουσα του centra 
Αφού οι μαθητές απάντησαν στο ερωτηματολόγιο στην συνέχεια μπήκαν στο 

περιβάλλον του προγράμματος centra, περιμένοντας οδηγίες από εμένα. Αφού έγινε 

έλεγχος στον ήχο και αφού συνομίλησα με όλους τους μαθητές το μάθημα ξεκίνησε. 

Επιτακτική ήταν η ανάγκη για χρήση τεχνικού-βοηθού την ώρα του μαθήματος για 

την επίλυση τεχνικών προβλημάτων κατά την διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. 

Κατά την διάρκεια του μαθήματος όπως δείχνει και η βιντεοσκοπημένη διάλεξη 

υπήρχε σημαντική αλληλεπίδραση με όλους τους μαθητές με ερωταποκρίσεις. Στις 

διαφάνειες του μαθήματος κυριαρχούσε η εικόνα με πολλά παραδείγματα πάνω στο 

3ο ΝΝ.  Επίσης κατά την διάρκεια του μαθήματος παίξαμε και δυο βίντεο 

καθοριστικά θα λέγαμε για την κατανόηση του νόμου. Οι μαθητές είχαν την 
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δυνατότητα να παίξουν το βίντεο αρκετές φορές ώστε να το μελετήσουν και αν 

βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Συγκεκριμένα το βίντεο της διαφάνειας 6 είχε ως 

σκοπό την κατανόηση από την πλευρά των μαθητών ότι οι ηλεκτρικές δυνάμεις 

δρουν από απόσταση. Το βίντεο της διαφάνειας 8 ήταν βασικό γιατί μέσα από αυτό οι 

μαθητές συνειδητοποίησαν ότι στην φύση συμβαίνει αλληλεπίδραση και όχι 

επίδραση. Oι διαφάνειες στο PowerPoint ήταν δομημένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 

μαθητές να βλέπουν αμέσως την απάντηση σε κάθε ερώτηση που τους γινόταν. 

Επίσης στο τέλος του μαθήματος έγινε εκτενής χρήση του ασπροπίνακα(whiteboard) 

του περιβάλλοντος centra. Έτσι οι μαθητές είχαν την δυνατότητα- πάνω σε εικόνες 

που τους είχαμε μοιράσει- να σχεδιάσουν τις δυνάμεις της Δράσης και της 

Αντίδρασης ανάμεσα σε αντικείμενα που αλληλεπιδρούσαν. 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Η Διδακτική προσέγγιση που ακολουθήσαμε στηρίχθηκε στο μοντέλο της 

Παραδοσιακής Διδασκαλίας. Το παραδοσιακό πρότυπο διδασκαλίας και μάθησης 

διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θεωρούνται αρνητικά τόσο από 

θεωρητική σκοπιά, όσο και από την σκοπιά των απαιτήσεων που ο σύγχρονος τρόπος 

ζωή προβάλλει στα άτομα και τις κοινωνίες προκειμένου να επιτευχθούν τα 

εκπαιδευτικά και κοινωνικά οράματα της εποχής μας.   

Πρόκειται για ένα μοντέλο με τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: 

• Αντικειμενιστικό 

• Από-πλαισιωμένο 

• Τεχνητά κερματισμένο, κλειστό 

• Δασκαλο-εξεταστικεντρικό 

• Απρόσωπο 

• Συντηρητικό, αναπαραγωγικό 

Τα σημεία στα οποία συνήθως δέχεται κριτική το παραδοσιακό σχολείο 

αναφέρονται στα παρακάτω χαρακτηριστικά της διδακτικής /μαθησιακής 

διαδικασίας:  

• Πρόκειται για μια διαδικασία δασκαλοκεντρική, εξωτερικά ελεγχόμενη, με 

χαμηλού επιπέδου συναισθηματική εμπλοκή της πλειονότητας των μαθητών 

στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Δεν λαμβάνει υπόψη  και δεν αξιοποιεί διδακτικά τις πρότερες εμπειρίες και 

ιδέες των μαθητών. Έτσι έχουμε παρουσίαση της γνώσης, ενώ οι μαθητές που 
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εμπλέκονται ενεργά στη διδακτική επικοινωνία με τον δάσκαλο και τους 

συμμαθητές τους είναι πολύ λίγοι. 

• Η γνώση /γλώσσα είναι από-πλαισιωμένη και αφηρημένη, μη οικεία προς 

τους μαθητές. 

• Απουσιάζει η αξιοποίηση πολλών και ικανοποιητικών πηγών/μέσων 

πληροφόρησης και μάθησης στο σχολείο και στο εξωσχολικό περιβάλλον 

πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο. 

• Το σύστημα είναι βιβλιοκεντρικό-εξεταστικοκεντρικό, όπου οι φαντασία, οι 

πρωτοβουλίες, και η αναζήτηση εναλλακτικών απόψεων για διάφορα θέματα 

λείπουν. Η μάθηση είναι προσανατολισμένη στην «ύλη» του σχολικού 

βιβλίου και λιγότερο στην εμπειρία, στη διερεύνηση, στην επιστημονική 

μεθοδολογία και τη λειτουργική κατανόηση. 

• Οι ευκαιρίες μάθησης μέσα στην τάξη είναι λίγες. Δίνεται έμφαση στο 

αποτέλεσμα χωρίς να αφιερώνεται χρόνος στη διαδικασία εξέλιξης της 

μάθησης. 

• Ο ολιστικός χαρακτήρας της μάθησης /γνώσης είναι υποβαθμισμένος αφού η 

γνώση είναι ιεραρχημένη και κερματισμένη. 

• Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης γίνεται με περιορισμένα κριτήρια και 

δεν αξιοποιείται ως θετική ευκαιρία μάθησης. Έτσι γίνεται αναποτελεσματική 

και άδικη και τελικά καταλήγει σε μια αξιολογική-κοινωνική ιεράρχηση των 

μαθητών, και μέσο άσκησης εξουσίας και ελέγχου της τάξης από τον 

διδάσκοντα.  

• Λείπει ο σεβασμός στην ιδιαιτερότητα και στο διαφορετικό ρυθμό και το στυλ 

μάθησης των μαθητών, καθώς και η ελάττωση της κοινωνικής ανισότητας και 

της πολιτιστικής στέρησης των μαθητών που προέρχονται από χαμηλά 

κοινωνικά στρώματα. 

• Οι δομές επικοινωνίας είναι τέτοιες ώστε να υπάρχει ελάχιστη προσωπική 

αλληλεπίδραση. Προβάλλονται αρχές και αξίες όπως ο ατομικισμός, ο 

ανταγωνισμός, η ανισότητα  κ. α.   

Η διδακτική μορφή της διδασκαλίας διαμορφώνεται ανάλογα με: 

a) Το βαθμό άμεσης διδασκαλίας και καθοδηγημένης άσκησης που 

αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός, 
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b) Το βαθμό εμπλοκής των μαθητών στη διαδικασία αναζήτησης και 

επεξεργασίας των δεδομένων της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας 2004). 

Είναι αυτονόητο ότι η αυξημένη διδακτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού περιορίζει 

την εμπλοκή των μαθητών και αντίστροφα. Η αναλογία διδακτικής παρέμβασης και 

μαθητικής εμπλοκής δημιουργεί διαφορετικές μορφές διδασκαλίας, ορατό σημείο των 

οποίων είναι το είδος της λεκτικής επικοινωνίας που αναπτύσσουν ο εκπαιδευτικός 

και οι μαθητές κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας(βλ. και Χριστιάς 1992, 14). 

Εμείς προσπαθήσαμε και κάναμε ένα μάθημα όχι εντελώς στα πλαίσια της  

Παραδοσιακής Διδασκαλίας, όπου το μυαλό του μαθητή θεωρείται ως άγραφο χαρτί, 

ο καθηγητής είναι ο γνώστης των πάντων και δεν λαμβάνει υπόψη την γνώμη και 

γνώση του μαθητή. Δηλαδή δεν πραγματοποιήσαμε μια διδακτική παρέμβαση στην 

οποία θα  κυριαρχούσε ο μονόλογος.  

Όπως φαίνεται και από το βίντεο η διδακτική παρέμβαση που ακολουθήσαμε ήταν μια 

μικτή μορφή διδασκαλίας, στην οποία παρά το γεγονός ότι ο διδάσκων παρέμεινε 

κεντρικός παράγοντας της διδασκαλίας και ο καθοδηγητής, είχαμε σημαντική 

παρέμβαση και ενεργή συμμετοχή των μαθητών. 

 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Στις 17/12/05 ημέρα Σάββατο  και ώρα 10:00 το πρωί, σε εκπαιδευτήριο στη 

Φιλιππιάδα πραγματοποιήσαμε το μάθημα στον 3ο  Νόμο του Νεύτωνα με την μέθοδο 

της Παραδοσιακής Διδασκαλίας. Οι μαθητές μια μέρα πριν το μάθημα απάντησαν σε 

ερωτηματολόγιο με 12 ερωτήσεις. Οι δέκα πρώτες  ερωτήσεις είχαν ως σκοπό την 

διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών πάνω στον 3ο  Νόμο του Νεύτωνα και οι 

άλλες δύο αφορούσαν την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και 

συγκεκριμένα στην διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής. Στη συνέχεια έγινε το 

μάθημα στον 3ο Νόμο του Νεύτωνα με βάση την μέθοδο της Παραδοσιακής 

Διδασκαλίας. Οι μαθητές είχαν ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες ότι το μάθημα 

θα βιντεοσκοπηθεί. Οι αντιδράσεις τους ήταν θετικές, θα λέγαμε μάλιστα ότι η ιδέα 

τους ενθουσίασε. Έτσι λοιπόν αφού συνεννοηθήκαμε με τον φωτογράφο κ. 

Δημητρίου έγινε η βιντεοσκόπηση του μαθήματος.  

Όπως φαίνεται και από το βίντεο, στην αρχή, τόσο οι μαθητές όσο και ο διδάσκων 

είχαν κάποιο άγχος από την παρουσία της κάμερας στην αίθουσα, το οποίο μετά από 
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λίγο χρονικό διάστημα εξαφανίστηκε, με αποτέλεσμα το μάθημα να διεξαχθεί ομαλά, 

ευχάριστα και χωρίς άγχος.  

Στην αίθουσα  δεν κυριαρχούσε ο μονόλογος, ενώ η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών 

και καθηγητή ήταν ανεπτυγμένη σε σημαντικό βαθμό. Οι μαθητές σηκωνόντουσαν 

συχνά στον πίνακα για την επίλυση προβλημάτων.  

Εμφανής είναι η μη χρήση του εργαστηρίου, με αποτέλεσμα κάθε πείραμα να 

εκτελείται νοητικά κάνοντας χρήση μόνο του πίνακα. 

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε με βάση το παρακάτω σχέδιο μαθήματος: 

       
                      Εικόνα 3.1                                                                   Εικόνα 3.2 

          
                     Εικόνα 3.3                                                                  Εικόνα 3.4 

       
                      Εικόνα 3.5                                                                   Εικόνα 3.6 

Δοχείο με νερό 


