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Θεµατική Ενότητα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και/ή των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Ανοικτή και από 
Απόσταση εκπαίδευση 
Επίπεδο Εκπαίδευσης: ∆εύτερη Σχολική Ηλικία (∆ηµοτικό) 
Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα  
 
Περίληψη: Η εργασία αναφέρεται στο σχεδιασµό, την επεξεργασία και την εφαρµογή µιας ασύγχρονης διδακτικής 
προσέγγισης µε χρήση του παγκόσµιου ιστού. Αποτελεί πρόγραµµα εφαρµογής που στηρίζεται στη γενικά αποδεκτή 
υπόθεση ότι η µάθηση -βασικός και θεµελιώδης στόχος της εκπαίδευσης- επιτυγχάνεται όταν ο εκπαιδευόµενος µπορεί να 
µετασχηµατίσει τις πληροφορίες που έχει σε γνώσεις. Ταυτόχρονα θεµελιώνεται σε µια σειρά επιστηµονικών 
συµπερασµάτων σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών εργαλείων, συµβατικών και καινοτόµων. Στα 
πλαίσια του θεωρητικού αυτού υπόβαθρου, σχεδιάζεται η διδασκαλία, διαµορφώνεται εκπαιδευτικό υλικό από πολλαπλές 
πηγές, ορίζονται οι εκπαιδευτικές δράσεις και το ολοκληρωµένο διδακτικό πρόγραµµα -βασισµένο σε ιστοσελίδες- 
περιλαµβάνει συνδυασµούς µέσων και εργαλείων που θεωρούνται ότι βελτιστοποιούν την ποιότητα της παρεχόµενης 
διδασκαλίας. Η εφαρµογή του προγράµµατος αυτού σε τάξεις του δηµοτικού καταδεικνύει ότι οι ασύγχρονες µέθοδοι 
διδασκαλίας που χρειάζονται µεν κατάλληλη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό αλλά επιτρέπουν και αρκετή αυτενέργεια 
από πλευράς εκπαιδευοµένων, αποτελούν αποτελεσµατικές προσεγγίσεις µάθησης.  
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Abstract: This paper is a presentation of planning and applying an asynchronous teaching method with the use of World 
Wide Web. This method is based upon the generally accepted hypothesis that learning –the basic principle of education- is 
achieved when the trainee can transform given information into knowledge. It is also based on the results of various scientific 
experiments concerning the effectiveness of educational tools both conventional and pioneering. Under this theoretical 
framework a teaching program was planned; the necessary material originating from various sources was adjusted and the 
educational actions were set. The fully integrated program based on web pages included a combination of media and tools 
that are considered to streamline teaching procedures. The implementation of this program in elementary schools proved that 
even though asynchronous education requires proper guidance from the teacher, it increases the degree of autonomy in 
learning and it gives evidence that it is an effective teaching method. 
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1. Εισαγωγή 
Οι ασύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας όταν πρόκειται να εφαρµοστούν σε παιδιά του δηµοτικού σχολείου, είναι 
απαραίτητο να διαφοροποιηθούν σε αρκετά σηµεία σε σχέση µε τις αντίστοιχες µεθόδους σε ενήλικες. Στους 
ενήλικες η προσοχή στρέφεται περισσότερο στο περιεχόµενο, παρά στον τρόπο παρουσίασης. Αντίθετα, στα 
παιδιά ο τρόπος παρουσίασης είναι εξίσου σηµαντικός µε το περιεχόµενο. Ο τρόπος εξασφαλίζει την καλύτερη 
δυνατή κατανόηση του περιεχοµένου και πρέπει να είναι προσαρµοσµένος στις ανάγκες και τις δυνατότητές 
τους. Κύριοι περιορισµοί είναι η έλλειψη γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ, η εύκολη 
απόσπαση της προσοχής τους, ο µειωµένος αυτοέλεγχος. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται, η δοµή τους, το 
περιβάλλον διασύνδεσης µε το χρήστη (user interface), η έκταση και η αναγκαία επεξεργασία του υλικού που 
παρουσιάζεται, αποσκοπούν στο ξεπέρασµα των παραπάνω προβληµάτων επιστρατεύοντας σε αντιστάθµισµα 
τη µνήµη, τον ενθουσιασµό και τη διάθεση για παιχνίδι των παιδιών. 

2. Επιλογή του µέσου παρουσίασης του µαθήµατος 
Για να επιτευχθεί η κατανόηση νέων εννοιών και συνεπώς η µάθηση, ο µαθητής πρέπει να “µεταφράσει” το 
υλικό που του δίνεται σε όρους που ο ίδιος καταλαβαίνει. Το νέο υλικό θα πρέπει να συνδυάζεται µε τις 
προηγούµενες γνώσεις του µαθητή για να επιτευχθεί ικανοποιητική παρουσίασή του. Η γνωστική διαδικασία 
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ενσωµάτωσης νέων πληροφοριών σε γνώση που ήδη έχει αποκτηθεί ονοµάζεται elaborative processing. Παρότι 
διάφορα εκπαιδευτικά µέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διαδικασία αυτή, η χρήση πολυµεσικού υλικού 
µε υπέρ-συνδέσµους (hyperlinks), ακριβώς επειδή περιλαµβάνει τα µέσα αυτά, διευκολύνει την παραπάνω 
διαδικασία. 

2.1. Κείµενο µε υπέρ συνδέσµους -  

 

  

  

Στα παραδοσιακά κείµενα ο αναγνώστης αναµένεται να διαβάσει τις πληροφορίες µε τη σειρά που ο 
συγγραφέας τις παρουσιάζει. Αντίθετα, ένα κείµενο µε υπέρ-συνδέσµους εστιάζεται περισσότερο στον 
αναγνώστη, λόγω της ελευθερίας που επιτρέπει στην σειρά ανάγνωσής του. Ο αναγνώστης πλοηγείται σε αυτό 
ακολουθώντας τους υπέρ-συνδέσµους. Εξαρτάται από το συγγραφέα του υλικού να οργανώσει τους συνδέσµους 
αυτούς µε ένα λογικό τρόπο ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση και η απόσπαση του µαθητή από το στόχο του 
κειµένου. 
Ο συγγραφέας του υλικού έχει τον έλεγχο του περιεχοµένου και των συνδέσµων, ο κρίση του µαθητή όµως 
καθορίζει την ακολουθία πραγµατοποίησης του µαθήµατος [1] Ο έλεγχος στο κείµενο -και συνεπώς στη νέα 
γνώση που παρουσιάζεται- από τον µαθητή είναι µια πολύ σηµαντική παράµετρος για µια αποτελεσµατική 
διαδικασία µάθησης. Μελέτες απέδειξαν ότι µαθητές µε περισσότερο έλεγχο στη διαδικασία µάθησης έχουν 
θετικότερη στάση για την ίδια την µάθηση [2], [3]. Επιπλέον, σε σύγκριση µε τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας, ένα µάθηµα που στηρίζεται στη χρήση υπολογιστών (computer assisted instruction-CAI) βελτιώνει 
τις επιδόσεις των µαθητών και τη στάση τους απέναντι στη µάθηση [4], [5].  

2.2. Πολυµέσα
Τα πολυµέσα έχουν το πλεονέκτηµα της παρουσίασης του υλικού µε πολλαπλούς τρόπους. Κάποια µέσα 
µεταδίδουν την πληροφορία µε καλύτερο τρόπο από άλλα. Για παράδειγµα το κείµενο είναι καλύτερο όταν 
πρέπει να µεταδοθεί λεκτική πληροφορία, οι εικόνες είναι πιο αποτελεσµατικές από το κείµενο, αλλά όχι για τη 
µετάδοση αφηρηµένων εννοιών κ.ο.κ.  
 

Συνδυασµοί διαφορετικών τρόπων βοηθούν τους µαθητές στην επεξεργασία της πληροφορίας µε περισσότερα 
από ένα κανάλια (dual-coding). Η ταυτόχρονη χρήση κειµένου και εικόνων βελτιώνει την επίδοση των µαθητών 
[6]. Παρόλα αυτά η χρήση εικόνων που δεν σχετίζονται µε το κείµενο και η πληθώρα των εικόνων αποσπούν 
την προσοχή και έχουν αρνητική επίπτωση. 

3. Σχεδιασµός του µαθήµατος 
Πριν ξεκινήσει η δηµιουργία ενός µαθήµατος που στηρίζεται στα πολυµέσα και στο υπέρ-κείµενο, ο 
συγγραφέας του πρέπει να έχει ένα σχεδιαστικό πλάνο. Το πλάνο αυτό για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή 
του υπέρ-κειµένου και των πολυµέσων, θα πρέπει να προσδιορίζει και να λαµβάνει υπόψη τα παρακάτω σηµεία 
σε σχέση µε το περιεχόµενο του µαθήµατος:  
- το περιβάλλον διασύνδεσης µε το χρήστη 
- τη δοµή του µαθήµατος στο ∆ιαδίκτυο 
- τη νοητική ανάπτυξη και την εµπειρία των µαθητών που πρέπει να συµβαδίζει µε το περιεχόµενο 
- την προηγούµενη εµπειρία των µαθητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών 
3.1 Περιβάλλον διασύνδεσης µε το χρήστη µαθήµατος στο ∆ιαδίκτυο
Το περιβάλλον διασύνδεσης ελέγχει την αλληλεπίδραση του χρήστη µε το πρόγραµµα και είναι το σηµείο 

επαφής ανθρώπου και υπολογιστή. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να ληφθεί ώστε ο µαθητής να ξέρει που είναι οι 
υπέρ-σύνδεσµοι και πώς να επιστρέφουν στο σηµείο απ’ όπου ξεκίνησαν. Με άλλα λόγια η πλοήγηση πρέπει να 
µην δηµιουργεί προβλήµατα και να µην απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια. 
Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις. Οι υπέρ-σύνδεσµοι κάνουν το κείµενο να φαίνεται 
κατακερµατισµένο, εντείνοντας έτσι τη σύγχυση του µαθητή. Για το λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση των 
βασικών υπέρ-συνδέσµων σε πλαϊνό µενού επιλογών. Ένας άλλος τρόπος είναι να παρέχονται στοιχεία, 
ενδείξεις για το πού οδηγεί ο κάθε υπέρ-σύνδεσµος, έτσι ώστε ο µαθητής να αποφασίζει αν θα πρέπει να 
ακολουθήσει τον υπέρ-σύνδεσµο αυτό.  
Η χρήση στην ίδια θέση των ίδιων πλήκτρων πλοήγησης σε όλες της οθόνες του προγράµµατος και η χρήση 
πλήκτρων “µπρος-πίσω” βοηθά σηµαντικά την πλοήγηση. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει οµοιοµορφία στον τρόπο 
µε τον οποίο παρουσιάζονται σηµαντικά στοιχεία ή δράσεις, για παράδειγµα ίδιος τρόπος παρουσίασης 
τοπογραφικών στοιχείων σε διαφορετικούς χάρτες. Επιθυµητό τέλος, θα ήταν να παρουσιάζεται το υλικό µε 
τρόπο ανάλογο µε τον πραγµατικό κόσµο. Για παράδειγµα η πλοήγηση θα µπορούσε να έχει τη µορφή βιβλίου, 
καρτών ή ενός ταξιδιού.  
3.2 ∆οµή µαθήµατος στο ∆ιαδίκτυο 
Η δοµή του υπέρ-κειµένου είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως. Κατά το 
σχεδιασµό ενός µαθήµατος µε χρήση πολυµέσων και υπέρ-κειµένου πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο έλεγχος του 
κειµένου από το µαθητή είναι “δίκοπο µαχαίρι”. Επιτρέπει στο µαθητή να µάθει µε το δικό του ρυθµό και 
τρόπο, αλλά µπορεί να οδηγήσει σε αποπροσανατολισµό και σε αποτυχία της όλης διαδικασίας. Συνεπώς το 
υπέρ-κείµενο πρέπει να έχει µια τέτοια δοµή που να βοηθά το µαθητή να κατευθύνεται µέσα σε αυτό.  
Μια ιεραρχική δοµή υπέρ-κειµένου επιτρέπει τη µετάβαση από ένα επίπεδο αποκλειστικά και µόνο στο αµέσως 
επόµενο. Ο µαθητής έτσι αποκλείεται να αποπροσανατολιστεί, αλλά δεν έχει καµιά σχεδόν ελευθερία δράσης. 
Μια µη γραµµική-ελεύθερη δοµή υπέρ-κειµένου επιτρέπει βέβαια µεγάλη ελευθερία κινήσεων, αλλά ο µαθητής 
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εύκολα µπορεί να “χαθεί” µέσα σε αυτό. Η µεικτή δοµή υπέρ-κειµένου είναι στην ουσία µια γραµµική δοµή µε 
υπέρ-συνδέσµους που επιτρέπουν τη µετάβαση σε άλλο κλάδο της ιεραρχίας. Από τις τρεις αυτές δοµές η µεικτή 
έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα και η µη γραµµική τα χειρότερα [7].  

3.3 Περιεχόµενο µαθήµατος στο ∆ιαδίκτυο   

    

   

Το περιεχόµενο του µαθήµατος θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το αντίστοιχο µάθηµα του σχολικού βιβλίου. 
Αυτό δίνει την αίσθηση στον µαθητή ότι µελετώντας το υπέρ-κείµενο συµµετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
αλλά ότι ταυτόχρονα έχει και ένα σηµείο αναφοράς όταν δεν θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει τον Η/Υ για τη 
µελέτη του. 
Από την άλλη όµως, ένα µάθηµα στο ∆ιαδίκτυο θα πρέπει να υποστηρίζει και την εξατοµικευµένη µάθηση. Οι 
µαθητές που συµµετέχουν σε τέτοια µαθήµατα τείνουν να είναι περισσότερο αυτοεξυπηρετούµενοι και 
αυτοϋποστηριζόµενοι µαθητές. Για το λόγο αυτό, το µάθηµα δεν πρέπει να περιορίζεται στα στενά πλαίσια της 
ύλης του βιβλίου, αλλά µε τη βοήθεια παραποµπών σε πηγές ή σε µικρά κείµενα για “περισσότερη µελέτη”, θα 
πρέπει να δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να προσδιορίσουν εκείνοι το εύρος των γνώσεων που επιθυµούν να 
αποκτήσουν (πέραν από την βασική δοµή του µαθήµατος). 
 

Υποστήριξη πρέπει να δίνεται και σε µαθητές που αντιµετωπίζουν δυσκολίες. Ένα ποσοστό µαθητών έχει 
δυσκολίες στην ανάγνωση, η οποία αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την απόκτηση γνώσεων που στηρίζονται 
στο κείµενο. Στο τοµέα αυτό το υπέρ-κείµενο µπορεί να ενσωµατώσει βελτιώσεις (άµεση επεξήγηση όρων, 
απλούστερη και περιεκτικότερη γλώσσα, σύντοµο κείµενο) που βοηθούν µαθητές µε τέτοια προβλήµατα.  
 

Σε κάθε περίπτωση, λέξεις κλειδιά µέσα στο κείµενο είναι απαραίτητες για την πληρέστερη κατανόησή του. 
Είναι χρήσιµο οι λέξεις αυτές να είναι εύκολα αναγνωρίσιµες από τον µαθητή (διαφορετικό χρώµα, 
υπογράµµιση) και να συνοδεύονται από επεξηγήσεις. Οι επεξηγήσεις µπορεί να έχουν µορφή διαγράµµατος, 
εικόνας ή µικρού κειµένου και να ενεργοποιούνται είτε µε κάποιο υπέρ-σύνδεσµο, είτε µε το πέρασµα του 
ποντικιού πάνω από αυτές (mouse over). Στην περίπτωση αυτή έχουµε και τη µικρότερη δυνατή απόσπαση του 
µαθητή από το στόχο του κειµένου και το µικρότερο δυνατό αποπροσανατολισµό του µέσα σε αυτό.  
 

Το ίδιο το κείµενο θα πρέπει να δίνει την αίσθηση στους µαθητές ότι εξυπηρετεί ένα σκοπό. Αυτό είναι σηµα-
ντικό σε περιβάλλοντα µε µεγάλο βαθµό ελέγχου από τον ίδιο το µαθητή. Μια ερώτηση ή ένα πρόβληµα προς 
επίλυση τον βοηθούν να εστιάσει σε αυτό που µελετά. Επιπλέον, ερωτήσεις στο τέλος των ενοτήτων κάνουν 
τους µαθητές να σκεφτούν πάνω σε ότι είδαν και διάβασαν.  
Οι αποφάσεις που παίρνονται κατά το σχεδιασµό του µαθήµατος για τον τρόπο παρουσίασής του, επιδρούν 
άµεσα στο ίδιο το περιεχόµενό του. Συνεπώς είναι απαραίτητη η δοκιµαστική εφαρµογή του και η αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του, πριν αυτό δοθεί στους µαθητές [8]. 
3.4 Εµπειρία των µαθητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών 
Υποθέτοντας ότι οι µαθητές δεν έχουν καµία προηγούµενη επαφή µε τους Η/Υ, ειδική µέριµνα πρέπει να 

ληφθεί για τη συντοµότερη δυνατή εξοικείωσή τους µε το νέο τρόπο διδασκαλίας. Σε αντίθετη περίπτωση τα 
όποια πλεονεκτήµατα της on-line διδασκαλίας µένουν αναξιοποίητα. 
 

Το πρώτο µέρος µιας σειράς µαθηµάτων στο ∆ιαδίκτυο µπορεί να περιλαµβάνει απλές οδηγίες χρήσης και 
µικρές εργασίες-παιχνίδια που σκοπό έχουν την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων πλοήγησης. Παράλληλα µέσα 
στο ίδιο το κείµενο η ύπαρξη βοήθειας σε συνδυασµό µε ένα εύχρηστο περιβάλλον διασύνδεσης, συµβάλλει 
στην αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων. 
 

Η απειρία στη χρήση των Η/Υ από κάποιους µαθητές και οι γνώσεις στη χρήση Η/Υ κάποιων άλλων µαθητών, 
από µειονέκτηµα µπορεί να µεταβληθεί σε πλεονέκτηµα αν αυτό συµβαίνει στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος 
συνεργατικής µάθησης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η µελέτη ενός υπέρ-κειµένου, από ατοµική δραστηριότητα 
µπορεί να µεταβληθεί σε οµαδική αν περιλαµβάνει την εκτέλεση οµαδικών εργασιών, την επαφή µε άλλα 
σχολεία και οµάδες για την ανταλλαγή εµπειριών ως προαπαιτούµενο για την ολοκλήρωση του µαθήµατος.   

4. Υλοποίηση µαθήµατος στο ∆ιαδίκτυο 
4.1 Επιλογή και στόχοι του µαθήµατος
Για την υλοποίηση σειράς µαθηµάτων στο ∆ιαδίκτυο επιλέχθηκε η ενότητα της Ευρώπης από το µάθηµα της 
Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης του δηµοτικού. Οι στόχοι του µαθήµατος και της συγκεκριµένης ενότητας παρέµειναν 
οι ίδιοι µε τους στόχους που θέτει το αναλυτικό πρόγραµµα. Η επιλογή του µαθήµατος της Γεωγραφίας, έγινε 
για τους παρακάτω λόγους: 
 

- δυνατότητα προσαρµογής του µαθήµατος στις ανάγκες ασύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας 
- προηγούµενη εµπειρία από εφαρµογή µεθόδων σύγχρονης επικοινωνίας για από απόσταση εκπαίδευσης στο 

ίδιο µάθηµα 
- σύγκριση των αποτελεσµάτων των δύο µεθόδων 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του µαθήµατος ήταν η ολοκλήρωσή του σε περίπου µία διδακτική 
ώρα και η όσο το δυνατόν µικρότερη απόκλιση από το κανονικό πρόγραµµα του σχολείου.  
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4.2 Χώρος εφαρµογής, υλικοτεχνική υποδοµή  

  

  

Στα µαθήµατα συµµετείχαν οι µαθητές από τα δηµοτικά σχολεία Κρεµαστής Ρόδου, Πάρου και Αιγιάλης 
Αµοργού. Στα δύο πρώτα σχολεία υπάρχουν οργανωµένα εργαστήρια πληροφορικής (από 12 Η/Υ), ενώ στο 
τελευταίο ο εξοπλισµός του σχολείου περιλαµβάνει µόνο 4 Η/Υ. Και στα τρία σχολεία δηµιουργήθηκε η ανάγκη 
χωρισµού των µαθητών σε οµάδες, ώστε να αντιστοιχεί ένας Η/Υ σε έναν µαθητή. 
Οι πρόσβαση των σχολείων αυτών στο ∆ιαδίκτυο επιτυγχάνεται µε απλές τηλεφωνικές γραµµές. Ως εκ τούτου η 
ταχύτητα σύνδεσης είναι µικρή. Εκτιµήθηκε ότι κάτι τέτοιο επιβαρύνει σηµαντικά τη διάρκεια των µαθηµάτων 
και θα λειτουργούσε αρνητικά στη διάθεση των µαθητών για µάθηµα. Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αυτό, 
από την προηγούµενη ηµέρα ο δάσκαλος της κάθε τάξης, λάµβανε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και 
εγκαθιστούσε σε κάθε Η/Υ τα απαραίτητα αρχεία για το µάθηµα. Η τεχνική αυτή, που δεν παραβιάζει τους 
όρους της ασύγχρονης επικοινωνίας, µείωσε τον απαραίτητο χρόνο για την παρουσίαση του υλικού στον Η/Υ 
κάθε µαθητή, αφού τα απαιτούµενα αρχεία υπήρχαν στον (ως πρόσκαιρα αρχεία) τοπικό σκληρό δίσκο.  
Ο δάσκαλος της τάξης, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των µαθηµάτων έπαιξε σηµαντικό ρόλο. ∆ιευκόλυνε 
την διαδικασία µε βοήθεια και επεξηγήσεις όχι µόνο στον χειρισµό του συστήµατος, αλλά και σε θέµατα του 
µαθήµατος. Παρότι λοιπόν τα µαθήµατα έγιναν κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, οι συνθήκες ήταν 
τέτοιες ώστε να µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα τόσο για την εφαρµογή παρόµοιων προγραµµάτων στο 
σχολείο, όσο και σε άλλο χώρο, για παράδειγµα στο σπίτι. 
4.3 Εργαλεία συγγραφής του υλικού των µαθηµάτων
Στόχος της οµάδας συγγραφής και ανάπτυξης του απαραίτητου υλικού για τα µαθήµατα, ήταν η χρησιµοποίηση 
απλών και ευρέως διαδεδοµένων προγραµµάτων. Έτσι η τεχνογνωσία µπορεί να µεταφερθεί σχετικά εύκολα σε 
όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο αντικείµενο και κυρίως στους δασκάλους.  
Με αυτό το σκεπτικό και παρότι για την ανάπτυξη µικρών εφαρµογών µε µορφή παιχνιδιών ή µικρών τεστ 
χρησιµοποιήθηκαν πιο εξειδικευµένα προγράµµατα, για τη δηµιουργία των ιστοσελίδων χρησιµοποιήθηκε το 
Front Page, µε απλό πρόγραµµα σάρωσης εικόνων ψηφιοποιήθηκε η ύλη των αντίστοιχων µαθηµάτων και 
προγράµµατα περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιήθηκαν για την εύρεση επιπλέον υλικού (φωτογραφίες, 
video, κτλ). 
4.4 Οργάνωση και υλοποίηση των µαθηµάτων
Η ύλη των µαθηµάτων, παρέµεινε η ίδια µε αυτή του σχολικού βιβλίου και χωρίστηκε σε δύο επιµέρους 
ενότητες: γεωφυσική εξέταση και κλίµα-βλάστηση της Ευρώπης. Για την οργάνωση των µαθηµάτων 
χρησιµοποιήθηκαν οι βασικές αρχές σχεδιασµού που αναφέρθηκαν στο 3ο κεφάλαιο. Συγκεκριµένα: 
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των µαθηµάτων, µεσολάβησε µια περίοδος ποιοτικού ελέγχου τόσο στη 
µορφή, όσο και στο περιεχόµενό τους. Αυτό έγινε δίνοντας τα µαθήµατα σε µία µικρή οµάδα µαθητών, αλλά και 
σε συνεργασία µε τους δασκάλους των σχολείων που συµµετείχαν στα µαθήµατα. 
Οι στόχοι του κάθε µαθήµατος παρουσιάζονταν στους µαθητές από την πρώτη κιόλας σελίδα, ώστε να έχουν 
την αίσθηση των περιεχοµένων της ενότητας. 
Το περιβάλλον διασύνδεσης περιλάµβανε ένα σταθερό µενού επιλογών στα αριστερά της οθόνης, που περιείχε 
όλες τις υποενότητες του κάθε µαθήµατος. Έτσι οι µαθητές µπορούσαν ανά πάσα στιγµή να επιστρέψουν στην 
αρχή της κάθε υποενότητας ή στην αρχή του µαθήµατος. Το κείµενο και οι χάρτες παρουσιάζονταν στο ίδιο 
ακριβώς σηµείο σε κάθε σελίδα. Οι χάρτες των διαφόρων περιοχών είχαν πάντοτε το ίδιο µέγεθος και την ίδια 
ανάλυση. Το µέγεθος και η µορφή των γραµµάτων επικεφαλίδων και κειµένου ήταν σταθερή. Κεντρικό σηµείο 
των περισσότερων σελίδων ήταν ο χάρτης της Ευρώπης πάνω στον οποίο παρουσιάζονταν όλα τα στοιχεία του 
συνοδευτικού κειµένου.  
Οι υπέρ-σύνδεσµοι παρουσιάζονταν µε υπογράµµιση και ήταν πάντοτε ξεκάθαρο για το πού οδηγούν. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις η νέα σελίδα εµφανίζονταν σε µικρό ξεχωριστό παράθυρο, ώστε να µην χάνει ο 
µαθητής το κυρίως κείµενο και να είναι εύκολο να επιστρέψει σε αυτό µε το κλείσιµο του παραθύρου. 
Η συνολική ποσότητα του κειµένου περιορίστηκε σε σηµαντικό βαθµό. Η κάθε σελίδα περιείχε µόνο το 
απολύτως απαραίτητο κείµενο. Έτσι ακόµα και οι µαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες µπορούσαν εύκολα να 
παρακολουθήσουν το µάθηµα. Έγινε σε µεγάλο βαθµό χρήση λέξεων-κλειδιών. Οι λέξεις αυτές, µε έντονα 
γράµµατα ή υπογραµµισµένες, οδηγούσαν σε σύντοµη επεξήγηση του όρου λεκτικά (κείµενο), µε εικόνα 
(φωτογραφία, χάρτης) ή και µε τους δύο τρόπους ταυτόχρονα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν απαραίτητη η 
επιλογή της λέξης-κλειδί, αλλά αρκούσε το πέρασµα του ποντικιού για να ενεργοποιήσει τη διαδικασία 
παρουσίασης της επεξήγησης.  
Αποφεύχθηκε η χρήση υπερβολικού αριθµού πολυµεσικών στοιχείων (εικόνων, κίνηση, video). Το στοιχείο του 
εντυπωσιασµού δεν υπήρχε στις προθέσεις της οµάδας κατασκευής των σελίδων. Ο εντυπωσιασµός των 
µαθητών, ειδικά αυτών που έρχονταν για πρώτη φορά σε επαφή µε Η/Υ, από τις πολλές δυνατότητες που 
παρέχουν οι Η/Υ για την παρουσίαση του µαθήµατος, θα τους αποσπούσε από το µάθηµα. Από την άλλη 
πλευρά, η πλήρης έλλειψη πολυµεσικών στοιχείων θα απέκλειε τη δυνατότητα επεξεργασίας των πληροφοριών 
µε περισσότερα από ένα κανάλια από τους µαθητές και θα έκανε το µάθηµα ανούσιο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι 
στη συγκεκριµένη περίπτωση, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα 
σηµεία και το βαθµό στον οποίο χρησιµοποιούνται πολυµεσικά στοιχεία. 
Τα δύο παραπάνω σηµεία αποτέλεσαν αντικείµενο έντονου προβληµατισµού. Λέξεις-κλειδιά δεν είναι µόνο οι 
έννοιες που το σχολικό εγχειρίδιο στη συγκεκριµένη ενότητα θέλει να παρουσιάσει. Θεωρήθηκε ότι λέξεις-
κλειδιά είναι κάθε λέξη που συµβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση του κειµένου. Από αυτή τη σκοπιά, υπήρχε 
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επεξήγηση και όρων που οι µαθητές διδάχθηκαν σε προηγούµενα µαθήµατα, καλύπτοντας έτσι τυχόν γνωστικά 
κενά τους.  
Ο τρόπος παρουσίασης µιας πληροφορίας συµβάλλει καθοριστικά στην κατανόησή της και δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που ο τρόπος παρουσίασης καταδεικνύει και τη σηµαντικότητά της. Έτσι λοιπόν για πολύ 
σηµαντικά σηµεία των µαθηµάτων επιλέχθηκε η παρουσίασή τους µε παραπάνω από ένα τρόπο: λεκτικά 
(κείµενο) αλλά και οπτικά (χάρτης και/ή φωτογραφία). Η οπτικοποίηση της πληροφορίας πάνω σε χάρτες έγινε 
µε αναγραφή του σηµείου, αλλά και µε κύκλωµα ή µε αλλαγή χρώµατος της αντίστοιχης περιοχής. Για 
παράδειγµα οι τρεις γεωφυσικές περιοχές της Ευρώπης δεν ορίζονταν µε ένα απλό καρτελάκι, αλλά άλλαζε 
χρώµα όλη η αντίστοιχη περιοχή, δίνοντας έτσι επιπλέον πληροφορίες για το µέγεθος και τη θέση της περιοχής. 
Η λύση της ενεργοποίησης των λέξεων - κλειδιών µε το πέρασµα του ποντικιού εξασφάλισε ότι οι µαθητές 
οπωσδήποτε θα λάµβαναν µια πολύ σηµαντική πληροφορία.    
Η δοµή του υπέρ-κειµένου, παρότι ιεραρχική-γραµµική, εµφανίζονταν ως ελεύθερη-µη γραµµική. Οι διάφορες 
υποενότητες, έτσι όπως κατασκευάστηκαν, ακολουθούσαν τη γραµµική δοµή του βιβλίου. Το σταθερό µενού 
επιλογών όµως επέτρεπε στους µαθητές να ακολουθήσουν µία µη γραµµική πορεία. Για παράδειγµα θα 
µπορούσαν να διαβάσουν πρώτα για τις λίµνες και στη συνέχεια για τα ποτάµια, ή πρώτα για τη Μεσόγειο και 
ύστερα για τη Βόρεια Ευρώπη. Να σηµειωθεί όµως, ότι το προς διδασκαλία µάθηµα και η διαµόρφωση των 
σελίδων ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε τον αποπροσανατολισµό του µαθητή, που είναι το βασικότερο 
µειονέκτηµα µια ελεύθερης δοµής υπέρ-κειµένου. Αυτό γιατί οι διάφορες ενότητες ήταν στην ουσία 
ανεξάρτητες νοηµατικά µεταξύ τους και έτσι δεν ήταν απαραίτητο να διαβάσουν πρώτα τη µια ενότητα για να 
κατανοήσουν την επόµενη. 
Στο τέλος του µαθήµατος και πριν από τις ερωτήσεις αξιολόγησης, υπήρχε µία άσκηση-παιχνίδι για τους 
µαθητές. Έπρεπε να τοποθετήσουν πάνω στον χάρτη βασικά γεωγραφικά σηµεία που διδάχθηκαν. Αν λάβουµε 
υπόψη την ύπαρξη σταθερού µενού επιλογών, ο µαθητής που αντιµετώπιζε προβλήµατα στο παιχνίδι αυτό, 
εύκολα µπορούσε να ανατρέξει στις αντίστοιχες σελίδες, να τις µελετήσει καλύτερα και να επιστρέψει και πάλι 
στο παιχνίδι. Ακολουθούσε ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις τόσο για την κατανόηση του 
µαθήµατος, όσο και για βασικές παραµέτρους υλοποίησης των σελίδων υπέρ-κειµένου.   
Το σύνολο των µαθητών που συµµετείχαν στα µαθήµατα είχε στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης Η/Υ και πλοήγησης 
στο ∆ιαδίκτυο. Έτσι δεν παρουσιάστηκε η ανάγκη για την ύπαρξη οδηγιών χρήσης της εφαρµογής.  

5. Αποτελέσµατα των µαθηµάτων στο ∆ιαδίκτυο 
5.1 Επίδοση των µαθητών στις ερωτήσεις αξιολόγησης     

   

Για την αξιολόγηση των µαθητών εφαρµόστηκαν οι ίδιες µέθοδοι αξιολόγησης που ακολουθούνται και στα 
σχολικά βιβλία. Υπήρχαν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους και συµπλήρωσης κενών. Τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης των µαθηµάτων τα κρίνουµε ικανοποιητικά σε σχέση µε τις προσδοκίες µας. 
Αναµέναµε αποτελέσµατα συγκρίσιµα µε τη δια ζώσης διδασκαλία, ίσως και ελαφρώς κατώτερα λόγω της 
εστίασης της προσοχής των µαθητών στο µέσο διδασκαλίας. Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων ήταν παρόµοια 
µε τα αντίστοιχα της δια ζώσης διδασκαλίας.  

5.2 Αξιολόγηση του µαθήµατος από τους µαθητές
Το κύριο στοιχείο των µαθηµάτων, δηλαδή η χρήση οπτικοακουστικού υλικού, δεν ήταν αυτό που τελικά 
εντυπωσίασε τους µαθητές, άλλωστε όπως ήδη αναφέρθηκε αυτό ήταν επιδίωξη της οµάδας σχεδιασµού των 
σελίδων (πίνακας 1). Μια άλλη σηµαντική παρατήρηση είναι ότι οι µαθητές θεώρησαν ότι τα µαθήµατα 
εξηγούσαν την ύλη καλύτερα από το βιβλίο. Αυτό όµως δε οφείλεται στην προσθήκη επιπλέον στοιχείων, αφού 
η ύλη ήταν ακριβώς ίδια µε αυτή του βιβλίου. Η αναδιάρθρωση της ύλης, η κατανοµή της σε πολλές µικρές 
ενότητες και η χρήση λέξεων-κλειδιών δηµιούργησαν την εντύπωση αυτή. Τελικά η νέα µορφή διδασκαλίας που 
περιείχε στοιχεία παιχνιδιού ήταν ο κρίσιµος παράγοντας σ’ αυτή τη µέθοδο. 
 

Ποια στοιχεία του µαθήµατος άρεσαν  
είχε πολλές φωτογραφίες 44% 
µου άρεσε ο νέος τρόπος µέσω υπολογιστή 69% 
ήταν σαν παιχνίδι 62% 
τα εξηγούσε καλύτερα από το βιβλίο 56% 

Πίνακας 1. Θετικά στοιχεία των µαθηµάτων 
 

Οι µαθητές που είχαν κάποια σχετική εµπειρία στη χρήση Η/Υ, ήταν επόµενο να µην συναντήσουν σηµαντικές 
δυσκολίες στην πλοήγησή τους µέσα στις σελίδες των µαθηµάτων (πίνακες 2, 3). Αυτό που λειτούργησε 
αρνητικά, αλλά όχι απαγορευτικά ήταν η φασαρία στην τάξη, που ήταν σε µεγάλο βαθµό αναµενόµενη. 
Αρνητικό στοιχείο των µαθηµάτων ήταν επίσης η ανάγκη για πληκτρολόγηση κειµένου για τη συµπλήρωση των 
απαντήσεων στις ερωτήσεις αξιολόγησης, παρότι αυτή περιορίστηκε σε µεγάλο βαθµό.  

 

Ποια στοιχεία του µαθήµατος 
δεν άρεσαν 

 
 

Μετάβαση από τη µια σελίδα στην 
άλλη  

µου φάνηκε δύσκολος ο νέος τρόπος µέσω 
υπολογιστή 15%  πολύ εύκολα 45% 
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δεν κατάλαβα τη σειρά των σελίδων 11%  άργησα λίγο, αλλά το κατάλαβα 44% 
είχε φασαρία στην τάξη 27%  δυσκολεύτηκα πολύ 5% 
δυσκολεύτηκα να γράψω 29%  δεν τον κατάλαβα καθόλου 0% 

Πίνακας 2. Αρνητικά στοιχεία των µαθηµάτων  Πίνακας 3. Πλοήγηση 
 

Οι µαθητές δεν κατάφεραν να σχηµατίσουν συγκεκριµένη άποψη για τη διάρκεια των µαθηµάτων (πίνακας 4), 
παρότι αυτά κράτησαν περίπου όσο µία διδακτική ώρα. 

 

Το µάθηµα κράτησε  
Περισσότερο 38% 
Λιγότερο 24% 
Όσο και η κανονική ώρα 27% 

Πίνακας 4. ∆ιάρκεια µαθήµατος 
 
∆ύο χαρακτηριστικά περιστατικά δείχνουν την αντίδραση των µαθητών και το βαθµό αποδοχής των µαθηµάτων. 
Οι µαθητές της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου της Πάρου απαίτησαν να γίνουν και σε αυτούς παρόµοια 
µαθήµατα αφού είναι µεγαλύτεροι. Κατά το χωρισµό των οµάδων του παραπάνω δηµοτικού σχολείου η κάθε 
οµάδα προσπαθούσε να πάρει τους καλύτερους µαθητές έτσι ώστε να παρουσιάσει και τα καλύτερα 
αποτελέσµατα.  
 

6. Συµπεράσµατα 
Τα αποτελέσµατα από την πειραµατική εφαρµογή της µεθόδου που παρουσιάστηκε, είναι ενθαρρυντικά. Παρότι 
απαιτείται περαιτέρω µελέτη τους και περισσότερα πειραµατικά δεδοµένα, εντούτοις µπορούµε να σταθούµε 
στα παρακάτω: 
Αναφέρθηκε στην εισαγωγή ότι ο ενθουσιασµός και η διάθεση για παιχνίδι είναι από τα σηµεία εκείνα που 
πιθανώς να αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα της από απόστασης εκπαίδευσης. Αυτό διαπιστώθηκε στην πράξη 
και από τις απόψεις των ίδιων των µαθητών.  
Η επιλογή για απλότητα στον τρόπο παρουσίασης και η αποφυγή του περιττών πολυµεσικών στοιχείων, δεν 
µείωσαν την αποτελεσµατικότητα της παραπάνω διαπίστωσης. Ο χαρακτήρας αυτός του µαθήµατος 
διατηρήθηκε και παράλληλα εξασφαλίστηκε η ταχύτητα παρουσίασης των σελίδων, αναγκαία προϋπόθεση για 
διδασκαλία στο ∆ιαδίκτυο.  
Το περιβάλλον διασύνδεσης µε το χρήστη µε τον τρόπο που υλοποιήθηκε έδωσε ένα σταθερό σηµείο αναφοράς 
στους µαθητές που εξοικειώθηκαν γρήγορα µε το νέο τρόπο διδασκαλίας, δεν αποπροσανατολίστηκαν, και 
“επισκέφτηκαν” το σύνολο των σελίδων.  
Οι λέξεις-κλειδιά, ο τρόπος µε τον οποίο αυτές επισηµαίνονται και η µέθοδος µε την οποία επεξηγούνται, 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση του κειµένου. Για να επιτευχθεί µεγαλύτερος βαθµός εξατοµίκευσης 
της διδασκαλίας, απαιτείται να υπάρχουν λέξεις-κλειδιά σε έννοιες που οι µαθητές έχουν διδαχθεί αλλά 
χρειάζεται να ξαναφέρουν στην µνήµη τους. Επίσης λέξεις-κλειδιά πρέπει να υπάρχουν για µεγαλύτερο 
εµπλουτισµό γνώσεων σε ήδη γνωστές έννοιες 
Η κατάτµηση ενός µαθήµατος σε ανεξάρτητες νοηµατικά υποενότητες, όπου αυτό είναι δυνατό, διευκολύνει 
τους µαθητές είτε ακολουθήσουν γραµµική είτε µη γραµµική πορεία στην ανάγνωση των ιστοσελίδων. Έτσι 
τουλάχιστο για αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ο προβληµατισµός για γραµµική ή µη γραµµική δοµή 
ιστοσελίδων. 
 Κατά την αξιολόγηση η επίδοση των µαθητών τους ήταν αντίστοιχη µε αυτή ενός παραδοσιακού τρόπου 
διδασκαλίας. 
Ο ρόλος του δασκάλου δεν παύει να είναι σηµαντικός. Συµβάλλει στην οργάνωση και προσαρµογή της ύλης 
στις ανάγκες της τάξης, συµµετέχει στην αξιολόγηση του παραγόµενου υλικού, επιτυγχάνοντας µεγαλύτερο 
βαθµό εξατοµίκευσης των µαθηµάτων. Ο δάσκαλος όχι απλώς καταργείται, αντίθετα αποκτά ένα ακόµα µέσο 
για την εκτέλεση του διδακτικού του έργου. 
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