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Περίληψη: Στο χώρο του σχολείου η έννοια «επίδοση» σχετίζεται συνήθως µε τους
στόχους της διδασκαλίας, είναι δηλαδή προσανατολισµένη στη διαδικασία της µάθησης
και αποτελεί ένα σηµαντικό κίνητρο για να κινητοποιηθούν οι µαθητές, και να βιώσουν
την επιτυχία που ακολουθεί µια καλή επίδοση. Οι εµπειρίες επιτυχίας στα µαθήµατά
τους, δηµιουργούν θετική στάση προς τον εαυτό τους και τη σχολική ζωή, αυξάνουν δε
ακόµη περισσότερο τις επιδόσεις τους και την κοινωνική τους προσαρµογή. Είναι λοιπόν
σηµαντικό να δηµιουργούνται οι κατάλληλες διδακτικές προϋποθέσεις, ώστε να έχει ο
µαθητής εµπειρίες µαθησιακής επιτυχίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, φαίνεται ότι είναι
σηµαντική η συνεισφορά των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην
καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη. Στη συγκεκριµένη εργασία επιχειρείται µια πρώτη
προσέγγιση της συµβολής των ΤΠΕ στην επίδοση των µαθητών, στα πλαίσια ενός
πειραµατικού σχεδιασµού.

1. Εισαγωγή
Οι ψυχολογικές εµπειρίες που αποκτούν από το σχολικό περιβάλλον τα µέλη της
σχολικής κοινότητας, επηρεάζουν πολύπλευρα τη συµπεριφορά τους, τη στάση τους
προς το σχολείο και την αποδοτικότητα τους. Αυτό ισχύει και για τους
εκπαιδευτικούς και για τους µαθητές.
Οι µαθητές βιώνουν τόσο το γενικό κλίµα του σχολείου όσο και το
ψυχολογικό κλίµα της τάξης τους. Ο τρόπος µε τον οποίο βιώνουν το τελευταίο
εξαρτάται από τις σχέσεις τους µε τους συµµαθητές τους, τον εκπαιδευτικό και το
διδακτικό αντικείµενο. Όταν αισθάνονται ότι είναι αποδεκτοί από τον εκπαιδευτικό
και τους συµµαθητές της τάξης τους και έχουν εµπειρίες επιτυχίας στα µαθήµατά
τους, δηµιουργούν θετική στάση προς τον εαυτό τους και τη σχολική ζωή. Αυτό µε τη
σειρά του αυξάνει ακόµη περισσότερο τις επιδόσεις τους και την κοινωνική τους
προσαρµογή. Έχει διαπιστωθεί, ότι τα άτοµα που σχηµατίζουν θετική αυτοαντίληψη
αποδίδουν µαθησιακά στο µέγιστο των ικανοτήτων τους, διότι θέτουν υψηλούς
στόχους και εµµένουν στην προσπάθεια τους. Αντίθετα, όταν αισθάνονται ότι
βρίσκονται σε επικριτικό και απορριπτικό περιβάλλον και ταυτόχρονα, έχουν
αρνητικές εµπειρίες από τη σχολική εργασία, σχηµατίζουν αρνητική στάση και για το
σχολείο, αρνητική αυτοαντίληψη και παρουσιάζουν χαµηλές µαθησιακές επιδόσεις
(Φλουρής 1989, Λεονταρή 1997).
Είναι λοιπόν σηµαντικό ο δάσκαλος να δηµιουργεί τις διδακτικές
προϋποθέσεις, για να έχουν οι µαθητές εµπειρίες µαθησιακής επιτυχίας. Αν αυτές οι
προϋποθέσεις δεν εξασφαλισθούν, υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργήσει το σχολείο από
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µόνο του ή να βοηθήσει στη δηµιουργία του φαύλου κύκλου του αρνητισµού και της
αποτυχίας, µε άµεσο αντίκτυπο στις επιδόσεις τους (Ματσαγγούρας, 2000).
Στο χώρο του σχολείου η έννοια «επίδοση» σχετίζεται συνήθως µε τους
στόχους της διδασκαλίας, είναι δηλαδή προσανατολισµένη στη διαδικασία της
µάθησης και αποτελεί ένα σηµαντικό κίνητρο για να δηµιουργηθεί διάθεση
προσπάθειας στους µαθητές, καθώς επίσης και να τους κάνει να βιώσουν την επιτυχία
που ακολουθεί µια καλή επίδοση.
Συγκριτικές µελέτες και αναλύσεις, οι οποίες έχουν αρχίσει ήδη από τη
δεκαετία του '80, δείχνουν ότι η διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή επιδρά θετικά
στην επίδοση των µαθητών, σε σχέση µε τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας και
για όλο το φάσµα των µαθηµάτων (Underwood, 1994, Ράπτης, 2000,
Παρασκευόπουλος, 2006). Ιδιαίτερα οι πολυµεσικές εφαρµογές, φαίνεται να επιδρούν
πολύ θετικά στην εκπαίδευση (Kozma, 1991).
Οι Oz & White (1993) έκαναν µια µελέτη αναλύοντας σε δεύτερη φάση τα
δεδοµένα από 47 άλλες έρευνες, οι οποίες συνέκριναν τη χρήση πολυµέσων, µε τη
χρήση παραδοσιακών τρόπων και πρακτικών σε χώρους όπως ο στρατός, η
βιοµηχανία και οι Πανεπιστηµιακές σχολές. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των
µετρήσεων στη γνώση, στην απόδοση και στην ικανότητα διατήρησης στη µνήµη,
οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι τα πολυµέσα ήταν πιο αποτελεσµατικά και πιο
αποδοτικά από παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας.
Η προσθήκη του ∆ιαδικτύου έδωσε ακόµα µεγαλύτερη διάσταση στη διαφορά
µεταξύ της σύγχρονης και της παραδοσιακής προσέγγισης της γνώσης. Ανάλογα
επηρεάστηκαν και οι επιδόσεις των εκπαιδευοµένων. Σύµφωνα µε έρευνες στο
πανεπιστήµιο του Michigan (2001), η χρήση των ΤΠΕ βελτίωνε σηµαντικά την
απόδοση των φοιτητών. Άλλη έρευνα του ινστιτούτου Rensselaer (2002) διαπίστωσε
ότι η επίδοση των φοιτητών στο µάθηµα της ανατοµίας αυξήθηκε σηµαντικά όταν
αυτό γινόταν µέσω του ∆ιαδικτύου σε σχέση µε τη διδασκαλία του µε παραδοσιακούς
τρόπους στην αίθουσα.
Η έννοια της «επίδοσης», είναι αλληλένδετη µε την έννοια της
«αξιολόγησης», αφού η αξιολόγηση αποτελεί το µηχανισµό µέτρησης της επίδοσης
και στη συγκεκριµένη περίπτωση των µαθητών.
«Αξιολόγηση είναι ή διαδικασία κατά την οποίαν, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα
κριτήρια, αποδίδουµε µια αξία σε κάτι. Η αξιολόγηση προϋποθέτει την µέτρηση, κατά
την οποίαν καθορίζεται τo ποσοτικό µέγεθος ενός πράγµατος µε βάση µία δεδοµένη
µονάδα µετρήσεως. Από την πλευρά της ή µέτρηση προϋποθέτει την εξέταση, την
συλλογή δηλαδή στοιχείων στα όποια στηρίζεται κάθε µέτρηση, και καταλήγει στην
έκφραση του αποτελέσµατος αυτής της διαδικασίας µε την βαθµολογία». (Καψάλης,
2004 σελ. 17).

Σύµφωνα µε τον Σολοµών (1998), η αξιολόγηση των µαθητών αποτελεί ένα
σηµαντικό κοµµάτι που συνοδεύει τα Αναλυτικά Προγράµµατα και τις παιδαγωγικές
πρακτικές στις σύγχρονες µορφές της Εκπαίδευσης. Συνιστά τον σηµαντικότερο
µηχανισµό ελέγχου και αποτίµησης της επίδοσης των µαθητών σε ατοµικό επίπεδο,
αλλά ταυτόχρονα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποτιµά κατά πόσο ανταποκρίνονται οι
µαθητές στους στόχους που έχουν τεθεί µε βάση τα Αναλυτικά Προγράµµατα που
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υλοποιούνται. Στόχος ή αποτέλεσµα του µηχανισµού αξιολόγησης, είναι η ρητή ή
άρρητη σύγκριση και ιεραρχική τοποθέτηση των µαθητών είτε µεταξύ τους, είτε µε
βάση νόρµες και κριτήρια που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραµµα.
Ο Ξωχέλλης (1992) σηµειώνει ότι η αξιολόγηση αποτελεί τον τελευταίο κρίκο
στο σύνολο της ευρύτερης, σύνθετης και ενιαίας διαδικασίας της διδασκαλίας.
Στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες ∆υτικές κοινωνίες η αξιολόγηση των
µαθητών διαµορφώνεται ως ένα ιδιαίτερο σύστηµα σχέσεων, πρακτικών,
διαδικασιών, τεχνικών, εργαλείων και αποτελεσµάτων. Η συνήθης εφαρµογή του
στην εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται µε τη µορφή τεστ, προφορικών ή γραπτών
εξετάσεων, ή άλλες εξεταστικές δραστηριότητες. Βέβαια σε κάθε περίπτωση η
αξιολόγηση δεν πρέπει και δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά ένα επικουρικό µέσο στη
λειτουργία του σχολείου.
Με βάση τα στοιχεία της προηγούµενης θεωρητικής προσέγγισης και στη
διάρκεια µιας ευρύτερης ερευνητικής διαδικασίας η οποία αφορά στην µελέτη της
Κοινωνικής Αναπαράστασης των µαθητών του ∆ηµοτικού σχολείου για τους Η/Υ
στα πλαίσια της εισαγωγής των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, διερευνήθηκε
η επίδραση του τρόπου διδασκαλίας, στην επίδοση των µαθητών. Αυτό έγινε µέσω
ενός πειραµατικού σχεδιασµού ανεξάρτητων οµάδων µε µια Ανεξάρτητη µεταβλητή.
Ως Ανεξάρτητη µεταβλητή επιλέξαµε τον τρόπο µε τον οποίο διδάχτηκε το
µάθηµα, αναφορικά µε τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια
της πειραµατικής διαδικασίας, πραγµατοποιήθηκε διδασκαλία ενός γνωστικού
αντικειµένου στο µάθηµα της Γεωγραφίας µε την υποστήριξη Η/Υ στη µια
περίπτωση, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η διδασκαλία έγινε µε τη βοήθεια
παραδοσιακών µέσων όπως ο γεωγραφικός χάρτης.
Μέσω του ερωτηµατολογίου που χορηγήθηκε στα παιδιά στο πλαίσιο του
πειράµατος, συγκεντρώθηκαν στοιχεία και για άλλα χαρακτηριστικά των
ερωτώµενων, όπως το φύλο, η µαθησιακή τους κατάσταση (µαθητές µε Μαθησιακές
∆υσκολίες – µαθητές χωρίς Μαθησιακές ∆υσκολίες), τα οποία παρουσιάζουν
ενδιαφέρον στην διερεύνηση των υποθέσεων της έρευνας. Όπως αναφέρουν οι
Μαντόγλου, Προδροµίτης (2001), «….κάποια χαρακτηριστικά των υποκειµένων, τα
οποία θεωρείται ότι έχουν ενδιαφέρον για τη µελέτη, αξιοποιούνται ως
επικαλούµενες µεταβλητές στην ανάλυση και ερµηνεία των ευρηµάτων». (σελ. 534).
Εκτός λοιπόν από τη διάκριση του τρόπου που έγινε η διδασκαλία (µε Η/Υ ή µε
Παραδοσιακά µέσα), ελέγχθηκε η επίδοση των παιδιών ανάλογα και µε τη µεταβλητή
της µαθησιακής τους κατάστασης (µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες ή µαθητές
χωρίς Μαθησιακές ∆υσκολίες). Η µαθησιακή κατάσταση των παιδιών, σχετίζεται µε
το επίπεδο κατανόησης και αφοµοίωσης του γνωστικού αντικείµενου που διδάχτηκαν
στη διάρκεια του πειράµατος. Αναµένεται ότι η επίδοση των µαθητών επηρεάζεται
τόσο από τον τρόπο που έγινε το µάθηµα, καθώς επίσης και από τη µαθησιακή τους
κατάσταση (µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες – µαθητές χωρίς Μαθησιακές
∆υσκολίες).
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2. Μέθοδος – Ερευνητικά βήµατα
Στο πείραµα συµµετείχαν 229 παιδιά (118 αγόρια και 111 κορίτσια), ηλικίας 10-12
ετών, που φοιτούσαν στην Στ΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου. Η έρευνα
πραγµατοποιήθηκε σε ∆ηµοτικά σχολεία της ∆υτικής Αττικής.
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του πειράµατος, µετρήθηκε µέσω ενός γραπτού
τεστ γνώσης η αρχική γνώση όλων των υποκειµένων για το γνωστικό αντικείµενο
που επρόκειτο να διδαχτεί. Η κλίµακα µέτρησης της επίδοσης που χρησιµοποιήθηκε
ήταν µηδέν (0) µονάδες για την πλήρη αποτυχία στην απάντηση των ερωτήσεων του
τεστ και εκατό (100) µονάδες για την απόλυτα σωστή απάντηση σε όλες τις
ερωτήσεις.
Τα υποκείµενα που συµµετείχαν στο πείραµα χωρίζονται σε δύο µεγάλες
οµάδες, την οµάδα Α, η οποία αποτελείται από τους µαθητές εκείνους οι οποίοι
διδάχτηκαν το γνωστικό αντικείµενο µε τη βοήθεια του Η/Υ και την οµάδα Β, η
οποία αποτελείται από τους µαθητές εκείνους οι οποίοι διδάχτηκαν το γνωστικό
αντικείµενο µε την βοήθεια των παραδοσιακών µέσων διδασκαλίας –στην
συγκεκριµένη περίπτωση µε τη βοήθεια του γεωγραφικού χάρτη.
Με επαναλαµβανόµενες µετρήσεις, χειριστήκαµε την επίδοση ως µια
επικαλούµενη µεταβλητή, προκειµένου να διερευνήσουµε αν το νέο µέσο
διδασκαλίας επηρεάζει τον τρόπο που τα παιδιά µαθαίνουν. Η πρώτη µέτρηση
προσδιόρισε την αρχική –προϋπάρχουσα γνώση των µαθητών για το γνωστικό
αντικείµενο που επρόκειτο να διδαχτούν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν το έχουν
διδαχτεί προηγούµενα. Η δεύτερη µέτρηση έγινε αµέσως µετά την διδασκαλία, ώστε
να διαπιστωθεί η επίδοση των µαθητών ανάλογα µε τον τρόπο που έγινε η
διδασκαλία. Ακολούθησε µια τρίτη µέτρηση µετά από 10-15 ηµέρες, ώστε να
διαπιστωθεί η επίδοση των µαθητών µετά από αυτό το χρονικό διάστηµα και σε ποιο
επίπεδο αυτή διατηρείται.
Το πείραµα περιλαµβάνει τις παρακάτω φάσεις:
Α) ΦΑΣΗ ΠΡΟ –ΤΕΣΤ (µέτρηση της εξαρτηµένης µεταβλητής)
Η διάρκεια της δεν ξεπερνά τα 40΄ λεπτά (µια διδακτική ώρα), και µέσα σε
αυτά:
Χορηγούµε ένα τέστ γνώσης προκειµένου να µετρήσουµε αν υπάρχει
προηγούµενη γνώση πάνω στο γνωστικό αντικείµενο που επρόκειτο να διδαχτούν στη
διάρκεια του πειράµατος. Συγκεκριµένα µέσα σε ένα σύνολο 35 ερωτήσεων ποικίλης
θεµατολογίας περιλαµβάνονται και οι 20 ερωτήσεις που αφορούν το µάθηµα που
επρόκειτο να διδαχτεί στα παιδιά.
Β) ΦΑΣΗ ΤΕΣΤ (χειρισµός της ανεξάρτητης µεταβλητής)
Σε διάστηµα από µια εβδοµάδα έως δέκα ηµέρες µετά από την αρχική φάση,
γίνεται ο πειραµατικός χειρισµός της Ανεξάρτητης µεταβλητής του τρόπου
διδασκαλίας. Συγκεκριµένα, τα παιδιά της πρώτης οµάδας (Α) κάνουν µάθηµα µε
Η/Υ και τα παιδιά της δεύτερης οµάδας (Β), κάνουν µάθηµα µε παραδοσιακά µέσα

ISSN 1790-8574

4

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9
Μαΐου 2010
διδασκαλίας (γεωγραφικό χάρτη). Αµέσως µετά και στα πλαίσια της διδασκαλίας του
µαθήµατος όλα τα παιδιά συµπληρώνουν ένα τέστ γνώσης, σχετικό µε το µάθηµα που
διδάχτηκαν. Μετράµε έτσι την επίδοση τους στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο.
Γ) ΦΑΣΗ ΜΕΤΑ –ΤΕΣΤ
Σε διάστηµα δέκα ως δέκα πέντε ηµέρες µετά την πειραµατική φάση όλα τα
υποκείµενα καλούνται να συµπληρώσουν ξανά το τέστ γνώσης.
3. Αποτελέσµατα
Από τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 1, παρατηρούµε ότι το επίπεδο
προηγούµενης γνώσης για το αντικείµενο που επρόκειτο να διδαχτεί, ήταν κατά
µέσον όρο 24,98 µονάδες για την οµάδα (Α) των παιδιών που έκανε µάθηµα µε Η/Υ
και 25,54 µονάδες για την οµάδα (Β) των παιδιών που έκανε µάθηµα µε
παραδοσιακά µέσα, αντίστοιχα. ∆ηλαδή οι µαθητές και των δυο οµάδων,
παρουσιάζουν το ίδιο επίπεδο αρχικής γνώσης του γνωστικού αντικειµένου.
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ΠΡΟ-ΤΕΣΤ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ΤΕΣΤ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
META-ΤΕΣΤ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ
ΤΕΣΤ ΜΕΤΑΤΕΣΤ

ΟΜΑ∆Α (Α)
ΜΑΘΗΜΑ
ΜΕ Η/Υ

24,98

67,96

62,41

-5,55

ΟΜΑ∆Α (Β)
ΜΑΘΗΜΑ
ΜΕ ΧΑΡΤΗ

25,54

59.89

49.27

-10.62

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑ
ΣΥΝΘΗΚΗ

-0,56

8,07

13,14

Πίνακας 1: Μέσος όρος επίδοσης ανά συνθήκη (κλίµακα 1-100).
Αφού έγινε η διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου, µετρήθηκε ξανά η
επίδοση των µαθητών και των δυο οµάδων. Για την οµάδα Α (διδασκαλία µε Η/Υ), ο
µέσος όρος της επίδοσης έφτασε στις 67,96 µονάδες και για την οµάδα Β (διδασκαλία
µε παραδοσιακά µέσα), στις 59,89 µονάδες. Παρατηρούµε ότι οι µαθητές που
διδάχτηκαν το γνωστικό αντικείµενο µε τη βοήθεια του Η/Υ απέδωσαν κατά 8,07
µονάδες περισσότερο από τους µαθητές που διδάχτηκαν το ίδιο αντικείµενο µε τη
βοήθεια των παραδοσιακών µέσων διδασκαλίας.
Μετά από 10-15 ηµέρες, χορηγήθηκε εκ νέου το τεστ γνώσης και στις δυο
οµάδες. Η επίδοση των µαθητών της οµάδας Α (µάθηµα µε Η/Υ), έφτασε στις 62,41
µονάδες και της οµάδας Β (µάθηµα µε παραδοσιακά µέσα), στις 49,27. Παρατηρούµε
ότι για όσους έκαναν µάθηµα µε Η/Υ η γνώση του συγκεκριµένου γνωστικού
αντικειµένου παραµένει υψηλότερη, (µείωση µόνο κατά 5,55 µονάδες) έναντι όσων
έκαναν µάθηµα µε παραδοσιακά µέσα (µείωση κατά 10,62 µονάδες).
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ΠΟΣΟΣΤΟ %

Από την ανάγνωση του Γραφήµατος 1, παρατηρούµε ότι τόσο στη φάση του
τεστ αλλά και στη φάση του µετα-τεστ, οι µαθητές που διδάχτηκαν το γνωστικό
αντικείµενο µε τον Η/Υ, παρουσιάζουν υψηλότερη επίδοση από τους µαθητές που
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67,96
62,41
59,89
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25,54

49,27

Α. ΜΑΘ ΗΜΑ ΜΕ Η/Υ
Β. ΜΑΘ ΗΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

1
προ τεστ

2
τεστ

3
µετα τεστ

διδάχτηκαν το ίδιο γνωστικό αντικείµενο µε τα Παραδοσιακά µέσα, παρά το ότι στην
αρχική φάση της µέτρησης της προηγούµενης γνώσης σχετικά µε το αντικείµενο που
επρόκειτο να διδαχτούν δεν υπήρχε ανάλογη διαφοροποίηση.
Γράφηµα 1: Επίδοση σε σχέση µε τον τρόπο διδασκαλίας. (κλίµακα 1-100).
Φαίνεται λοιπόν ότι η συµβολή του Η/Υ ως µέσου διδασκαλίας στο
συγκεκριµένο µάθηµα, επηρεάζει την επίδοση των παιδιών.
Προκειµένου να διερευνήσουµε αν η επίδοση των µαθητών ανάλογα µε τον
τρόπο διδασκαλίας (Η/Υ – παραδοσιακά µέσα), διαφοροποιείται σηµαντικά,
συγκρίναµε στους µέσους όρους των επιδόσεων τους, σε όλες τις φάσεις του
πειραµατικού χειρισµού.
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί περιγράφονται και συγκρίνονται τα
αποτελέσµατα αυτών των µετρήσεων.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ΠΡΟ-ΤΕΣΤ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ΤΕΣΤ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
META-ΤΕΣΤ
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ΟΜΑ∆Α
(Α)

ΟΜΑ∆Α
(Β)

ΜΑΘΗΜΑ
ΜΕ Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑ
ΜΕ ΧΑΡΤΗ

24,98

25,54

67,96

62,41

∆ΙΑΦΟΡΑ

t

P

-0,56

-0.313

0.754

59.89

8.07

2.876

*0.004

49.27

13,14

4.825

**0.000
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*p<0,005 **p<0,001

Πίνακας 2: Μέσος όρος επίδοσης ανά συνθήκη και σύγκριση Μέσων όρων
Από την ανάγνωση του Πίνακα 2 και από την σύγκριση των αποτελεσµάτων
για την επίδοση στο τεστ µεταξύ όσων έκαναν µάθηµα µε Η/Υ και αυτών που έκαναν
µάθηµα µε Παραδοσιακά µέσα, για τη φάση του προ τεστ δεν παρατηρείται
στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. ∆ηλαδή, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το
σηµείο «εκκίνησης» τους ήταν το ίδιο.
Στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση διαπιστώνουµε ότι υπήρξε στην φάση
του τεστ, δηλαδή αµέσως µετά τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου (t= 2.876,
p=0,004). Η επίδοση των µαθητών οι οποίοι έκαναν µάθηµα µε Η/Υ στη φάση του
τεστ, ήταν καλύτερη από την επίδοση των µαθητών οι οποίοι έκαναν µάθηµα µε τα
Παραδοσιακά µέσα διδασκαλίας.
Και στη φάση του µετά τεστ όµως παρατηρούµε ότι η διατηρησιµότητα της
γνώσης είναι υψηλότερη για τους µαθητές οι οποίοι έκαναν µάθηµα µε Η/Υ σε σχέση
µε τους µαθητές οι οποίοι έκαναν µάθηµα µε τα παραδοσιακά µέσα διδασκαλίας και
µάλιστα διαφοροποιείται σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό (t= 4.825, p=0,001).
4. Συζήτηση
Τα ευρήµατα της παρούσας εργασίας δείχνουν να επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις που
διατυπώθηκαν κατά τη φάση του σχεδιασµού της καθώς και ευρήµατα
προγενέστερων ερευνών (βλ. εισαγωγή). Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία µέσα
στην τάξη, βρέθηκε ότι σχετίζεται άµεσα µε την επίδοση που πετυχαίνουν τα παιδιά
στα τέστ, αλλά συµβάλλει και στην εντονότερη διατήρηση της γνώσης που έχουν
κατακτήσει οι µαθητές µε την υποστήριξη τους.
Ένα πρωτότυπο εύρηµα της έρευνας είναι ότι αυτοί που φαίνεται ότι
επωφελήθηκαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον από την ένταξη του Η/Υ στο
µάθηµα, είναι οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την διερεύνηση όλων
των επιµέρους συνθηκών και από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρουσιάζονται
στον Πίνακα 3 και το Γράφηµα 2, αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα της ένταξης των
Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναφορικά µε την επίδραση τους στην σχολική
επίδοση των παιδιών.
Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3, σε πρώτο επίπεδο
διαπιστώνουµε ότι οι µαθητές που έκαναν µάθηµα µε Η/Υ πέτυχαν καλύτερη επίδοση
τόσο στη φάση του τέστ, όσο και στο µετα-τεστ, από τους µαθητές που έκαναν
µάθηµα µε τα Παραδοσιακά µέσα διδασκαλίας.
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΣ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ΠΡΟ-ΤΕΣΤ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η/Υ

ΧΩΡΙΣ Μ.∆.
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Η/Υ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ
ΜΕΣΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ
ΜΕΣΑ

ΜΕ Μ.∆.

23,69

68,38

59,46

8,92

ΧΩΡΙΣ Μ.∆.

25,09

59,87

49,44

10,43

ΜΕ Μ.∆.

21,33

48,87

38,40

10,47

Πίνακας 3. Συγκενρωτικός πίνακας επίδοσης ανά συνθήκη. Μέσοι όροι επίδοσης και
διαφορές. (Ν=229).
Μάλιστα, ενώ το επίπεδο αρχικής γνώσης για τους µαθητές όλων των
συνθηκών είναι σχεδόν το ίδιο, παρατηρούµε ότι οι πρώτοι, ανεξάρτητα από τη
µαθησιακή τους κατάσταση σκόραραν καλύτερα από τους δεύτερους.
ΣΥΓΚΕΝΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ
80
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♦ Η/Υ - ΧΩΡΙΣ Μ.∆.
■ Η/Υ - ΜΕ Μ.∆.
▲ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ – ΧΩΡΙΣ Μ.∆.
■ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ – ΜΕ Μ.∆.

0
προ τεστ

τεστ

µετα τεστ

Γράφηµα 2. Συγκενρωτικός πίνακας επίδοσης ανά συνθήκη
Συγκριτικά για τους µαθητές χωρίς Μ.∆. και τους µαθητές µε Μ.∆. φαίνεται
ότι και οι δυο οµάδες επωφελούνται για τη βελτίωση της µαθησιακής τους απόδοσης
µε τη χρήση του Η/Υ στο µάθηµα, έναντι των Παραδοσιακών µέσων διδασκαλίας.
Στη συνέχεια, διαπιστώνουµε ότι οι µαθητές που έκαναν µάθηµα µε
Παραδοσιακά µέσα, διαφοροποιούνται ως προς την επίδοσή τους, ανάλογα µε τη
µαθησιακή τους κατάσταση και µάλιστα σηµαντικό προβάδισµα παρουσιάζουν οι
µαθητές χωρίς Μ.∆.
Θα µπορούσαµε να σχολιάσουµε στο σηµείο αυτό ότι από τα ευρήµατα της
έρευνας φαίνεται πως τα κλασσικά εποπτικά µέσα διδασκαλίας δεν απαντούν στα
προβλήµατα και τις ανάγκες των παιδιών µε Μ.∆., ούτε τα κινητοποιούν στην
κατεύθυνση να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που συναντούν. Είναι υποχρεωµένος
λοιπόν ο εκπαιδευτικός να αναζητήσει άλλες στρατηγικές και µεθόδους προκειµένου
να µπορέσει να βοηθήσει αυτή την µερίδα µαθητών.
Αναφορικά µε τους µαθητές χωρίς Μ.∆., είναι σαφές ότι όσοι έκαναν µάθηµα
µε Η/Υ απέδωσαν καλύτερα και στις δυο φάσεις. ∆ηλαδή στη φάση του τεστ
προσέλαβαν και κατανόησαν µεγαλύτερο αριθµό πληροφοριών για το γνωστικό
αντικείµενο που διδάχτηκαν, όπως επίσης στο µετα-τεστ φαίνεται ότι συγκράτησαν
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αυτές τις πληροφορίες, αποµνηµόνευσαν τη γνώση σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι
όσοι έκαναν µάθηµα µε τα παραδοσιακά µέσα.
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσµατα που προκύπτουν για τους
µαθητές µε Μ.∆.. Είναι αυτοί που φαίνεται ότι επωφελήθηκαν περισσότερο από
οποιονδήποτε άλλον από τη χρήση του Η/Υ στο µάθηµα. Η επίδοσή τους, όταν
υπάρχει η υποστήριξη του Η/Υ στη διδασκαλία, καταφέρνει να φτάσει την επίδοση
των µαθητών χωρίς Μ.∆., γεγονός που δεν παρατηρείται όταν το µάθηµα γίνεται µε
τον κλασσικό παραδοσιακό τρόπο.
Για τη φάση του µετα-τεστ, όπου έγινε έλεγχος για το βαθµό που τα παιδιά
συγκρατούν στοιχεία και πληροφορίες για το γνωστικό αντικείµενο που διδάχτηκαν,
παρατηρούµε ότι όσοι έκαναν µάθηµα µε Η/Υ, ιδιαίτερα δε αυτοί χωρίς Μ.∆., τείνουν
να αποµνηµονεύουν σε µεγαλύτερο βαθµό αυτή τη γνώση που έλαβαν, απ’ ότι οι
µαθητές που χρησιµοποίησαν τα Παραδοσιακά µέσα. ∆εν είναι όµως ξεκάθαρο αν η
γνωστική διαδικασία διατήρησης της γνώσης επηρεάζεται άµεσα από τον τρόπο
διδασκαλίας. Ενώ δηλαδή η πρόσκτηση της γνώσης επηρεάζεται άµεσα από τον
τρόπο και το µέσο που έγινε το µάθηµα, ο µηχανισµός αφοµοίωσης και εµπέδωσης
της γνώσης φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται, τουλάχιστον όχι σε σηµαντικό βαθµό.
Όµως το εύρηµα αυτό µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο νέας µελέτης.
Από τα ευρήµατα γίνεται σαφές ότι η χρήση του Η/Υ στην εκπαιδευτική
διαδικασία κινητοποιεί περισσότερο από τα κλασσικά συµβατικά εποπτικά µέσα
διδασκαλίας το σύνολο των µαθητών και συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της
επίδοσή τους, κυρίως δε τους µαθητές µε Μ.∆. Προφανώς ο Η/Υ και οι δυνατότητές
του ως εκπαιδευτικό εργαλείο, αναπληρώνουν τις αδυναµίες των παραδοσιακών
εποπτικών µέσων διδασκαλίας, εµπλουτίζουν τους τρόπους προσέγγισης της γνώσης
και τέλος κινητοποιούν περισσότερο τους µαθητές µε Μ.∆. Στον κλασσικό τρόπο
διδασκαλίας τα συµβατικά εποπτικά µέσα όπως το τετράδιο, το βιβλίο, ο πίνακας,
κ.ά., για τα παιδιά µε Μ.∆. συνδέονται µε την αποτυχία τους και τις δυσκολίες τους,
ενώ ο Η/Υ µε τις πολυµεσικές εφαρµογές (κίνηση, ήχο, εικόνα,…) απευθύνεται πιο
άµεσα στην αντιληπτική ικανότητά τους και τα διευκολύνει να προσεγγίσουν και να
κατανοήσουν ένα γνωστικό αντικείµενο µε περισσότερους τρόπους και πιο εύκολα.
Βέβαια το γνωστικό αντικείµενο που διδάχτηκε στα πλαίσια των πειραµάτων
αυτής της έρευνας παρουσιάζει ορισµένα και συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που το
διαφοροποιούν από τα άλλα µαθήµατα που διδάσκονται τα παιδιά στα πλαίσια του
Αναλυτικού Προγράµµατος και δεν επιτρέπει την γενίκευση των ευρηµάτων. Αξίζει
όµως, να µελετηθεί διεξοδικότερα η επίδραση της χρήσης του Η/Υ στο πλαίσιο κάθε
µαθήµατος ξεχωριστά, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθένα
παρουσιάζει. Σηµειώνεται επίσης ότι τα ευρήµατα προέρχονται από ένα σχετικά
µικρό δείγµα το οποίο αποτελείται από µαθητές µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής
περιοχής µε συγκεκριµένα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά. Είναι προφανές ότι
απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος µε την επιλογή αντιπροσωπευτικού
δείγµατος µαθητών. Η εργασία αυτή θα µπορούσε να αξιοποιηθεί ως πιλοτική προς
την κατεύθυνση αυτή.
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