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Πρόσφατες έρευνες, αναδεικνύουν την ανάγκη ανάπτυξης της Τεχνολογικής Γνώσης, 

της Παιδαγωγικής Γνώσης και της Γνώσης του Περιεχομένου στα Μαθηματικά 

(Τ.Π.Π.Γ), έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών (Niess, 2005˙ Mishra & Koehler, 2006). Σύμφωνα με τους παραπάνω 

ερευνητές, οι έννοιες Περιεχόμενο των Μαθηματικών, Παιδαγωγική και Τεχνολογία 

είναι αλληλένδετες και έχουν επίδραση στη μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευομένων. Οι Mishra & Koehler (2006, σ. 1020) προτείνουν «…ένα 

πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και τις 

πολυδιάστατες σχέσεις μεταξύ των τριών αυτών συνιστωσών…» και υποστηρίζουν ότι 

η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, μπορεί να επιτευχθεί με τη «Μάθηση της 

τεχνολογίας μέσω του σχεδιασμού». Ταυτόχρονα, την τελευταία δεκαετία τα 

εκπαιδευτικά σενάρια, δηλαδή τα σχέδια μαθησιακών δραστηριοτήτων με ψηφιακές 

τεχνολογίες, υποστηρίζουν την έρευνα σχεδιασμού με διττό ρόλο: α) Να 

συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα και σαφέστερα ερευνητικά στοιχεία και 

β) να αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι όσο το δυνατόν περισσότερα μαθησιακά οφέλη 

(Κυνηγός, 2006). 

Έτσι, η διερεύνηση της σύνδεσης των εκπαιδευτικών σεναρίων και των 

χαρακτηριστικών τους, με την ανάπτυξη της Τ.Π.Π.Γ. στα Μαθηματικά βρίσκεται 

στο επίκεντρο της παρούσας έρευνας. Η έρευνα έγινε σε 25 προπτυχιακούς 

φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο ενός εξαμηνιαίου πανεπιστημιακού μαθήματος 

που παρακολούθησαν. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις έννοιες των γεωμετρικών 

σχημάτων και στερεών, όπου η επιτυχημένη διδασκαλία τους, εξαρτάται από τη 

γνώση του αντικειμένου, την παιδαγωγική προσέγγιση και τη χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογιών (Μαρκόπουλος & Πόταρη, 1999˙ Jones, 2000˙ Pickreign, 2007). Στους 

φοιτητές δόθηκαν ευκαιρίες να εκπαιδευτούν σε διδακτικές πρακτικές μέσω της 



μάθησης των Μαθηματικών με τη χρήση της τεχνολογίας (Cavin, 2007). Κατά τη 

διάρκεια της έρευνας συγκεντρώθηκαν ποσοτικά δεδομένα (μέσω ερωτηματολογίων) 

και ποιοτικά δεδομένα (μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, βίντεο, παρακολούθηση 

και καταγραφή της πορείας των φοιτητών) μέσα σε ένα πλούσιο τεχνολογικά 

περιβάλλον. Το περιβάλλον περιλάμβανε τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά των 

Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Ε.Λ.Π.Ι.Μ.), την πλατφόρμα Moodle 

για τη διαχείριση του μαθήματος, το δικτυακό τόπο της διδάσκουσας, το χώρο 

αναστοχαστικής συζήτησης του μαθήματος, το ιστολόγιο της ερευνητικής ομάδας, το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τη χρήση γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητής 

τηλεφωνίας. 

Η περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προσδοκά να συνεισφέρει στη 

διερεύνηση του τρόπου ανάπτυξης της Τεχνολογικής Γνώσης, της Παιδαγωγικής 

Γνώσης και της Γνώσης του Περιεχομένου στα Μαθηματικά των φοιτητών μέσω της 

δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων. 
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