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σύντομη περιγραφή 

Εικοσιπέντε προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που 

είχε ως στόχο τον μετασχηματισμό της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου 

(ΤΠΓΠ) στα Μαθηματικά. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι φοιτητές εργάστηκαν σε 

μαθηματικές δραστηριότητες και σχεδίασαν εκπαιδευτικά-διδακτικά σενάρια 

ενσωματώνοντας στο σχεδιασμό της διδασκαλίας τους εκπαιδευτικά λογισμικά Μαθηματικών 

και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε να διδάξουν γεωμετρικές έννοιες σε μαθητές 

Δημοτικού και Γυμνασίου. Με σκοπό να διευκολυνθεί η ενδυνάμωση της ΤΠΓΠ των φοιτητών 

πραγματοποιήθηκαν 12 συναντήσεις διάρκειας τεσσάρων ωρών η καθεμία στο εργαστήριο 

Μαθηματικών, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία που συνέδραμαν στην εξ 

αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στην 

έρευνα. Τα εργαλεία αυτά ήταν ο δικτυακός τόπος υποστήριξης των συναντήσεων, το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ιστολόγιο, ο χώρος ηλεκτρονικών συζητήσεων, η πλατφόρμα 

διαχείρισης μαθήματος και τα sms, με αποτέλεσμα να «γράψουν» οι περισσότεροι φοιτητές 

και αρκετές ώρες παρουσίας στις διαδικτυακές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

ιστοσελίδα πρόσβασης 

http://tpamk.wordpress.com 
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Η αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων και κοινοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και 

της δια βίου μάθησης αποτελεί μία σύγχρονη πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς. Οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να μετασχηματίσουν την Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) τους, ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν και στη συνέχεια να 

ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες (ΨΤ) για να διδάξουν συγκεκριμένο περιεχόμενο με 

διαφορετική διδακτική προσέγγιση. 

Για τον μετασχηματισμό της ΤΠΓΠ των εκπαιδευτικών υλοποιούνται προγράμματα 

επιμόρφωσης για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό την παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ΨΤ στη διδασκαλία. Αντίστοιχη προσπάθεια καθίσταται αναγκαία και σε 

επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, με σκοπό οι φοιτητές/τριες σχολών και τμημάτων που 

παράγουν εν δυνάμει εκπαιδευτικούς να εμπλακούν και να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν με κατάλληλο 

παιδαγωγικό τρόπο τις ΨΤ στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου. 

Ένα τέτοιο πρόγραμμα εκπαίδευσης (ΠΕ) σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο των 

προπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά εικοσιπέντε φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Παρ’ ότι οι φοιτητές είχαν 

αναπτυγμένες δεξιότητες χρήσης της τεχνολογίας, οι δεξιότητες και οι γνώσεις που είχαν για 

την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών ήταν ελάχιστες έως 

ανύπαρκτες. Με στόχο τον μετασχηματισμό της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης στα 

Μαθηματικά στους άξονες της εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών, της Αξιολόγησης των 

μαθητών/τριών, της Μάθησης, της Διδασκαλίας και της Πρόσβασης στις Ψηφιακές 

Τεχνολογίες με βάση τα στάδια ανάπτυξης που διέρχονται οι εκπαιδευτικοί (Αναγνώριση, 

Αποδοχή, Προσαρμογή, Διερεύνηση και Εξέλιξη), το ΠΕ υιοθετούσε την οπτική της 

διαλεκτικής φύσης των Μαθηματικών, τις εκδοχές του κατασκευαστικού εποικοδομισμού και 

της εγκαθιδρυμένης μάθησης (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Το πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης και της έρευνας 

 

Στο πλαίσιο του ΠΕ, οι φοιτητές μέσω μιας σπειροειδούς διαδικασίας ανατροφοδότησης, 

αναστοχασμού και σταδιακών τροποποιήσεων μέσα σε ένα διαλεκτικό πλαίσιο συνεργασίας 

εργάστηκαν σε μαθηματικές δραστηριότητες με την χρήση τεχνολογικών εργαλείων και 

σχεδίασαν εκπαιδευτικά-διδακτικά σενάρια ενσωματώνοντας στο σχεδιασμό της διδασκαλίας 

τους εκπαιδευτικά λογισμικά Μαθηματικών που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας και 

άλλες ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε να διδάξουν γεωμετρικές έννοιες σε μαθητές Στ΄ 

Δημοτικού και Β΄ Γυμνασίου (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2. Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Μαθηματικών της Ε’ και Στ’ Δημοτικού 

 

Με σκοπό να διευκολυνθεί η ενδυνάμωση της μαθηματικής παιδαγωγικής και τεχνολογικής 

γνώσης των φοιτητών πραγματοποιήθηκαν 12 συναντήσεις διάρκειας τεσσάρων ωρών η 

καθεμία στο εργαστήριο Μαθηματικών, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιήθηκαν και άλλα ψηφιακά 

εργαλεία που συνέδραμαν στην εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) επικοινωνία 

μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα. Τα εργαλεία αυτά είτε ήταν διαθέσιμα από το ΠΤΔΕ 

(δικτυακός τόπος υποστήριξης των συναντήσεων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της έρευνας), 

είτε αναπτύχθηκαν και εγκαταστάθηκαν με σκοπό να αξιοποιηθούν στην έρευνα (εργαλεία 

τεχνολογιών Ιστού 2.0 όπως ιστολόγιο, χώρος ηλεκτρονικών συζητήσεων, πλατφόρμα 

διαχείρισης μαθήματος moodle) είτε χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων 

(short message service, sms), με αποτέλεσμα να «γράψουν» οι περισσότεροι φοιτητές και 

αρκετές ώρες παρουσίας στις διαδικτυακές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

Πιο συγκεκριμένα στο ιστολόγιο (http://maths-gr.blogspot.gr/) μπορούσαν να κάνουν 

αναρτήσεις οι δύο ερευνητές, ενώ οι φοιτητές μπορούσαν να κάνουν σχόλια και να συζητούν 

περαιτέρω τις αναρτήσεις. Το ιστολόγιο ήταν δημόσιο. Οι αναρτήσεις σχετίζονταν με τον 

σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και την διδασκαλία. 

Ο ηλεκτρονικός χώρος συζητήσεων (http://maths.forumotion.net/) ήταν ιδιωτικός και εκεί 

μπορούσαν να ανοίξουν θέματα τόσο οι φοιτητές όσο και οι ερευνητές. Τα θέματα ήταν 

τεχνικής, τεχνολογικής, παιδαγωγικής και μαθηματικής φύσης, ενώ οι φοιτητές συζητούσαν 

τόσο μεταξύ τους, όσο και σε θέματα που ξεκινούσαν από τους ερευνητές (Εικόνα 3). 

 



 

  σελ. 547 

 

Εικόνα 3. Ο χώρος συζητήσεων της ομάδας 

 

Η πλατφόρμα διαχείρισης μαθήματος moodle, αξιοποιήθηκε ώστε να έχουν το πλάνο του ΠΕ, 

τους χρόνους παράδοσης εργασιών, το διαθέσιμο υλικό κ.α. Ωστόσο δεν αξιοποιήθηκαν 

περαιτέρω δυνατότητες της πλατφόρμας, αφού από τον σχεδιασμό του προγράμματος είχε 

τεθεί ως στόχος να εμπλακούν οι φοιτητές και με άλλα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο 

διαδίκτυο (π.χ. το ιστολόγιο και το forum). 

Μέσω των sms, οι φοιτητές ενημερώνονταν άμεσα για θέματα που σχετίζονταν με τις 

συναντήσεις, για αλλαγές στο πλαίσιο του ΠΕ, για εκπαιδευτικά θέματα που λάμβαναν χώρα 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, για αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις τους και τα 

ερωτηματολόγια που είχαν συμπληρώσει. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές επικοινωνούσαν μέσω του 

κινητού τους με τον διδάσκοντα για πιθανές ανάγκες τους, για εκπαιδευτικά θέματα που 

θεωρούσαν σημαντικά κ.α. 

Οι φοιτητές βρίσκονταν στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους και παρακολουθούσαν το 

ΠΕ το οποίο είχε δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν, να 

ανταλλάσουν απόψεις, επιχειρήματα και να συζητούν με μαθηματικούς, παιδαγωγικούς και 

τεχνολογικούς όρους. Όλες οι ΨΤ αξιοποιήθηκαν με έναν ενιαίο τρόπο, όπου οι φοιτητές 

είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν, να συζητήσουν, να αναστοχαστούν και να 

οικοδομήσουν την νέα γνώση τους μέσα στο εγκαθιδρυμένο περιβάλλον διδασκαλίας και 

μάθησης που υπήρχε. 

Οι φοιτητές δήλωσαν την μεγάλη ικανοποίησή τους από τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο της εκπαίδευσής τους όπου όπως ανέφερε μία φοιτήτρια: «...Ήταν πρωτοποριακό θα 

έλεγα, πρώτη φορά σε μάθημα συνεργαζόμασταν μέσω κινητών και forum. Ήταν πολύ 
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οργανωμένο, και στο forum ναι μεν δεν πόσταρα κάτι, αλλά έβλεπα νέα και διάβαζα 

μηνύματα...». Επιπλέον, ένιωσαν ότι με τον τρόπο αυτό οι διδάσκοντες ήταν κοντά στις 

ανάγκες τους. Για παράδειγμα μία φοιτήτρια ανέφερε: «...Μου άρεσε πάρα πολύ, καταρχήν 

γιατί έδειχνε ενδιαφέρον από το διδάσκοντα, και μας έφερνε πιο κοντά, δηλαδή και με τους 

άλλους φοιτητές έβλεπες μια οικειότητα, επίλυση των αποριών μας και ίσως ασφάλεια ότι αν 

χρειαστώ κάτι κάποιος θα με βοηθήσει». 

Επιπλέον, ανέδειξαν την αξία του χώρου ηλεκτρονικών συζητήσεων όπου ένας φοιτητής 

ανέφερε: «...κυρίως μας δόθηκε η ευκαιρία μέσω του forum, ο καθένας από εμάς να μπορεί 

να ρωτήσει μια απορία, να ενημερωθεί, να συζητήσει με άλλους...». Οι συζητήσεις στο 

πλαίσιο των συναντήσεων ήταν σημαντικές αφού α) όλοι οι φοιτητές ήταν παρόντες στη 

διάρκεια των συναντήσεων και β) είχαν ήδη συνομιλήσει για τα θέματα της συνάντησης στο 

πλαίσιο του ηλεκτρονικού χώρου συζητήσεων. Έτσι, στις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο 

οι συζητήσεις επεκτείνονταν σε βαθύτερα ζητήματα ως προς τα ζητήματα τεχνολογίας, 

παιδαγωγικής και μαθηματικών. 

Συνολικά, τα εργαλεία τεχνολογιών Ιστού 2.0, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της συνεργασίας των μελών της ομάδας έρευνας. Το ιστολόγιο λειτούργησε ως ένας χώρος 

διδασκαλίας, μέσω του οποίου υπήρχε ο στόχος να διευκολυνθεί η συζήτηση και ταυτόχρονα 

να επιτευχθεί άμεση διδασκαλία. Παρ’ ότι οι φοιτητές παρακολουθούσαν το ιστολόγιο, 

άποψη και σχόλια κατέθεσαν μόνο δύο εξ αυτών. Η περιορισμένη συμμετοχή των φοιτητών 

με σχόλια και παρατηρήσεις πιθανώς να οφείλεται στη μορφή του ιστολογίου, καθώς αυτό 

ήταν δημόσιο, κάτι που αναδεικνύεται και από την μεγάλη αξιοποίηση του ηλεκτρονικού 

χώρου συζητήσεων που ήταν ιδιωτικός και μπορούσαν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν 

μόνο οι φοιτητές του ΠΕ. 

Ο χώρος συζητήσεων ήταν ένα από τα εργαλεία που ικανοποίησε τους φοιτητές, όπου το 

ποσοστό ικανοποίησης έφτασε στο 97,15%. Μέσω του χώρου συζητήσεων υπήρχε μια 

κοινότητα μάθησης και πρακτικής με δυνατότητες αλληλεπίδρασης, διαμοιρασμού ιδεών και 

υλικού, όπου υπήρχε αλληλεγγύη, αλληλοσεβασμός και εκτίμηση μεταξύ των μελών. Άξιο 

αναφοράς είναι ότι μία φοιτήτρια ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του ΠΕ και εργαζόμενη ως 

εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέφερε: «...θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει 

το φόρουμ στο οποίο μιλούσαμε ως φοιτητές... θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μοιραζόμαστε τις 

απόψεις μας ως συνάδελφοι πια και το υλικό μας... διατηρώντας την επικοινωνία μας μαζί 

σας!». 
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Επιπλέον, τα ευρήματα ανέδειξαν ότι οι φοιτητές της έρευνας έχοντας αποκτήσει εμπειρίες 

και έχοντας αναπτύξει την προσωπική τους οπτική για τα Μαθηματικά, την Τεχνολογία και 

την Παιδαγωγική μετασχημάτισαν σε διαφορετικό βαθμό την ΤΠΓΠ τους. Αποτέλεσμα αυτού 

ήταν να διέλθουν από διαφορετικά στάδια ανάπτυξής της και ελάχιστοι να φτάσουν στο 

στάδιο της διερεύνησης και εξέλιξης. 

Οι πρώην φοιτητές στη συνέχεια βρέθηκαν να εργάζονται ως εκπαιδευτικοί σε διάφορα 

σχολεία, όπου μελετήθηκαν οι διδακτικές πρακτικές τους, οι οποίες φαίνεται να 

επηρεάστηκαν από εγκαθιδρυμένους παράγοντες του σχολείου, όπως το ζήτημα της 

πρόσβασης στις ΨΤ. Η δράση των πρώην φοιτητών στις πραγματικές σχολικές συνθήκες τους 

ενέπλεξε σε μια διαδικασία αναστοχασμού και κριτικής για τον τρόπο που θα αξιοποιούσαν 

τις ΨΤ στο σχολικό πλαίσιο και τους οδήγησε στο μετασχηματισμό της οπτικής και της 

εμπειρίας τους σε σχέση με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΨΤ στην μαθηματική 

εκπαίδευση. 

Επιπλέον από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι, ο μετασχηματισμός της ΤΠΓΠ των φοιτητών: α) 

είναι ανάλογος με το βαθμό εμπλοκής τους στο ΠΕ, β) σχετίζεται θετικά με τις 

εποικοδομητικές προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία και την διαλεκτική φύση 

των Μαθηματικών και γ) συνδέεται θετικά με το πρόσφορο ή όχι σχολικό περιβάλλον που 

βρέθηκαν και εργάστηκαν ως εκπαιδευτικοί. 

Ωστόσο, είναι άξιο αναφοράς ότι η ένταξη των ΨΤ στη σχολική πραγματικότητα και στις 

διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών της έρευνας σχετίστηκε με την δυναμική τους, την 

δημιουργικότητά τους και την κριτική προσέγγιση του ρόλου τους, όπως επίσης και με την 

οπτική τους σε σχέση με τα πιθανά οφέλη από τη χρήση των ΨΤ. Αυτός ήταν και ο λόγος, 

όπου ενώ οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί βρέθηκαν σε παρόμοια πλαίσια εργασίας, 

αντιμετώπισαν διαφορετικά τις προβληματικές καταστάσεις που προσδιόρισαν στο σχολικό 

πλαίσιο και την δυνατότητά τους να αξιοποιήσουν τις ΨΤ στο μαθησιακό περιβάλλον. Οι 

εκπαιδευτικοί που αξιοποίησαν τις ΨΤ υποστήριξαν ότι η ένταξη των τεχνολογιών στις 

διδακτικές τους πρακτικές βελτίωσε τη σχέση τους με τους μαθητές, συνέβαλε στην ανάπτυξη 

της μαθηματικής σκέψης των μαθητών τους και στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου. 
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