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2. Ο σπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο
Ωο εξγαιείν αλαθέξεηαη κία ζπζθεπή, κία δηάηαμε ή έλαο κεραληζκφο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ή δηεπθφιπλζε εξγαζηψλ (Μπακπηληψηεο 2002). Τν εξγαιείν δελ είλαη απαξαίηεηα έλα θπζηθφ
αληηθείκελν, αιιά κπνξεί λα είλαη έλα ζχζηεκα ζπκβφισλ γηα έθθξαζε θαη επηθνηλσλία, κία ζηξαηεγηθή
κέζσ ηεο νπνίαο κεηαζρεκαηίδεηαη ε γλψζε, κία εθαξκνγή ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε θαη δεκηνπξγία
ζπκβνιηθνχ πιηθνχ (Salomon 1993). Τν εξγαιείν εκπεξηέρεη ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ζρεδηαζζεί
λα εμππεξεηεί, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο ηερληθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε
ρξήζε ηνπ, ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηεί ε ρξήζε ηνπ. Τα εξγαιεία δηαρσξίδνληαη απφ ηηο κεραλέο.
Δλψ νη δεχηεξεο ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ζε θαζνξηζκέλα πιαίζηα, ηα εξγαιεία απαηηνχλ εηδηθέο δεμηφηεηεο
γηα λα επηηειέζνπλ ην ζθνπφ ηνπο.
Ωο γλσζηηθά εξγαιεία (cognitive tools) αλαθέξνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ γλσζηηθέο
δηεξγαζίεο φπσο ε ζθέςε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε κάζεζε. Τέηνηα εξγαιεία είλαη ν γξαπηφο ιφγνο, ε
καζεκαηηθή ζεκεηνγξαθία, νη ΤΠΔ (Reeves et al. 1997).
Τα γλσζηηθά εξγαιεία εκθαλίδνληαη απφ ηελ επνρή πνπ ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί ηελ πέηξα σο εξγαιείν
ιάμεπζεο θαη ηνλ άβαθα γηα ππνινγηζκνχο. Κάηη απιφ φπσο έλαο θαηάινγνο εξγαζηψλ ή πεξηζζφηεξν
πνιχπινθν φπσο έλα ινγηζκηθφ πξνζνκνηψζεσλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ απνηεινχλ γλσζηηθά εξγαιεία.
Τα γλσζηηθά εξγαιεία κέζσ ησλ ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο καο απνδεζκεχνπλ απφ κεραληζηηθέο
δηεξγαζίεο θαη απνκλεκφλεπζε, κεηψλνπλ ηε γλσζηηθή ππεξθφξησζε, θάλνπλ ππνινγηζκνχο, αλαπαξηζηνχλ
κεγέζε, θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο. Ο ζχγρξνλνο ππνινγηζηήο ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ
πεξηνξηζκψλ ηνπ ζεσξείηαη σο ην ηζρπξφηεξν γλσζηηθφ εξγαιείν. Πξνζθέξεη ιχζεηο ζε κία επξεία γθάκα
εθαξκνγψλ
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επηζηεκνληθέο,

ηαηξηθέο,

νηθνλνκηθέο,

δηαζθέδαζεο,

θαζεκεξηλψλ

δξαζηεξηνηήησλ, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
Οη ΤΠΔ αμηνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθψλ γηα πξφζβαζε
ζε πεγέο πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο, γηα ηελ αλάιπζε πνιχπινθσλ
πξνβιεκάησλ, ηελ επίιπζε δχζθνισλ δηεξγαζηψλ, ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο ηνπ ρξήζηε, ηελ
ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο λνεηηθψλ κνληέισλ. Οη ΤΠΔ θαη ηδίσο ν ππνινγηζηήο κε ηα ηερλνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεί έλα εξγαιείν γεληθήο ρξήζεο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε
πνιινχο ηξφπνπο. Η ηδηφηεηα ηνπ γεληθεχζηκνπ ηνπ πξνζδίδεη ην ραξαθηεξηζκφ ‘εξγαιείν’, θάησ απφ ηνλ
έιεγρν καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ.
Πνιιά γλσζηηθά εξγαιεία φπσο νη γλσζηηθέο θαη κεηα-γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη εζσηεξηθέο
δηεξγαζίεο ηνπ καζεηή. Πνιιέο θνξέο φκσο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πξαγκάηεπζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη
θαηαζηάζεσλ απξφζηησλ ζηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία, απαηηνχληαη εμσηεξηθά γλσζηηθά εξγαιεία πνπ
εκπιέθνπλ ην καζεηή ζε λνεκαηνδνηνχκελεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαζψο εθαξκφδνληαη σο δηακεζνιαβεηέο θαη πεδία πξαθηηθήο ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία. Με απηή ηελ έλλνηα νη ΤΠΔ ζεσξνχληαη γλσζηηθά εξγαιεία. Πέξα απφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο
επνπηηθά κέζα, σο κέζα γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο θαη ηνλ πιεξνθνξηθφ αιθαβεηηζκφ, εκπιέθνπλ ην
καζεηή ζε δηεξγαζίεο κε ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη λνεηηθέο δηεξγαζίεο πςεινχ επηπέδνπ,
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ιεηηνπξγνχλ δειαδή σο γλσζηηθά εξγαιεία. Δξγαιεία επεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο ελέξγεηεο
ηνπ καζεηή θαη γλσζηηθά επεηδή ηνλ ππνζηεξίδνπλ ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ππεξβαίλνπλ ηνπο γλσζηηθνχο
πεξηνξηζκνχο ηνπ θαη ηνλ εκπιέθνπλ ζε γλσζηηθέο δηεξγαζίεο δχζθνιν λα πινπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά.
Ο Jonassen νξίδεη σο γλσζηηθά εξγαιεία (mindtools) εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πνπ δεκηνπξγνχληαη ή
ηξνπνπνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην καζεηή γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηνλ
εκπιέθνπλ απαξαίηεηα ζε δηεξγαζίεο θξηηηθήο ζθέςεο ζρεηηθά κε έλα ππφ κειέηε ζέκα (2000). Έλα
γλσζηηθφ εξγαιείν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία δηδαθηηθή ηερληθή ζην κέηξν πνπ πεξηιακβάλεη δηεξγαζίεο κε
ζηφρν ηελ ελεξγή θαη ζηαδηαθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο
πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρνπλ θαη ηνπ πξνβιήκαηνο ζην νπνίν αλαθέξνληαη.
Πξηλ απφ ηε γελίθεπζε ηνπ Jonassen, ε Lajoie πξνηείλεη ηέζζεξηο ηχπνπο γλσζηηθψλ εξγαιείσλ αλάινγα
κε ηε ιεηηνπξγία ζηελ νπνία εκπιέθνληαη (1993). Ο πξψηνο αθνξά ηελ ππνζηήξημε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ. Ο δεχηεξνο αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ηνπ γλσζηηθνχ θφξηνπ κε ηελ εθηέιεζε
κεραληζηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ ρακεινχ επηπέδνπ γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ψζηε ν καζεηήο λα
αζρνιείηαη απξφζθνπηα κε λνεηηθέο δηεξγαζίεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ. Ο ηξίηνο ηχπνο γλσζηηθψλ εξγαιείσλ
είλαη απηφο πνπ εκπιέθεη ην καζεηή ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη αδχλαην λα πινπνηεζνχλ κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ο ηέηαξηνο ηχπνο παξέρεη ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί θαη λα ειέγρεη
ππνζέζεηο ζηα πιαίζηα ηεο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο.
Σην ίδην ζχγγξακκα ν Salomon αξρίδεη λα γεληθεχεη θαη θαηεγνξηνπνηεί ηα γλσζηηθά εξγαιεία ζε δχν
ηχπνπο (1993). Έλα ινγηζκηθφ κπνξεί λα πινπνηεί θαη ηνπο δχν ηχπνπο ησλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ αλάινγα
κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ. Δίλαη ειεχζεξν πεξηερνκέλνπ, απνηειεί έλα ρψξν πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ρεηξηζζεί ηα δεδνκέλα ηνπ ππφ κειέηε ζέκαηνο,
λα αλαπαξαζηήζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ, λα νηθνδνκήζεη ηε γλψζε. Απνηειεί έλα αλνηθηφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ
πνπ ελζσκαηψλεη ηα θαηάιιεια πιεξνθνξηθά εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Ο πξψηνο ηχπνο γλσζηηθψλ εξγαιείσλ αθνξά ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηελ νπνία δηαρσξίδνληαη ζαθψο νη δηεξγαζίεο ηνπ καζεηή απφ απηέο ηνπ
εξγαιείνπ. Η εθαξκνγή εθηειεί ιεηηνπξγίεο ρακεινχ θαη κεραληζηηθνχ επηπέδνπ φπσο ππνινγηζκνχο θαη
γξαθηθά, αθήλνληαο ην καζεηή ειεχζεξν λα εζηηάζεη ζε γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πςεινχ επηπέδνπ. Μπνξεί λα
ζεσξεζεί σο εξγαιείν πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ καζεηή (Salomon
1993). Ο δεχηεξνο ηχπνο γλσζηηθψλ εξγαιείσλ αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζπκβάιινπλ
ζηε δεκηνπξγία λνεηηθψλ κνληέισλ απφ ην καζεηή θαη εληζρχνπλ ηηο γλσζηηθέο ηνπ δηεξγαζίεο. Η γλψζε
(cognition) ζεσξείηαη φηη θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηνπ εξγαιείνπ θαη ηνπ καζεηή, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο. Απηή ε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ αλαθέξεηαη σο παηδαγσγηθή
(Salomon 1993). Η έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην νθείιεη
λα δίλεηαη ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο θαη φρη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε.
Τν ινγηζηηθφ θχιιν απνηειεί έλα παξάδεηγκα. Ωο γλσζηηθφ εξγαιείν πξψηνπ ηχπνπ εθηειεί
κεραληζηηθέο δηεξγαζίεο φπσο πνιχπινθνπο επαλαιακβαλφκελνπο ππνινγηζκνχο πνπ εθαξκφδνληαη ζε
κεγάιν φγθν δπλακηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, απαιιάζζνληαο ην καζεηή απφ ηεηξηκκέλεο
δηεξγαζίεο πνπ κφλν γλσζηηθή επηθφξηηζε θαη θφπσζε επηθέξνπλ. Αξρηθά ν καζεηήο εηζάγεη κφλνο ηνπ ή ζε
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ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηηο απαξαίηεηεο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο ή ζπλαξηήζεηο γηα ηνπο
απαηηνχκελνπο ππνινγηζκνχο. Απφ θεη θαη πέξα φινη νη ππνινγηζκνί εθαξκφδνληαη θαη εθηεινχληαη
απηφκαηα απφ ην ινγηζκηθφ, ζηηο πεξηνρέο δεδνκέλσλ πνπ επηιέγεη ν καζεηήο. Δλαιιαθηηθά θαη ηδηαίηεξα
γηα καζεηέο κηθξήο ειηθίαο γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεκαηηθνί ππνινγηζκνί απνηεινχλ δηδαθηηθφ αληηθείκελν,
νη ππνινγηζκνί κπνξνχλ λα γίλνπλ κε κνιχβη θαη ραξηί θαη ην ινγηζκηθφ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν
ηεο νξζφηεηάο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηε κειέηε ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο αξηζκψλ
πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ πξάμεηο κε ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα.
Ωο εξγαιείν δεχηεξνπ ηχπνπ ην ινγηζηηθφ θχιιν εκπιέθεη ην καζεηή ζε δηεξγαζίεο γηα ηελ νηθνδφκεζε
ελλνηψλ, θπζηθψλ κεγεζψλ θαη λφκσλ, θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ. Η κειέηε ειεθηξηθψλ θαηλνκέλσλ
απνηειεί έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή θαηαλφεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ λφκνπ ηνπ
Coulomb θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξήο (Τδηκνγηάλλεο, Μηθξφπνπινο,
Κνπιατδήο, 1995). Ο καζεηήο εξγάδεηαη ζην ινγηζηηθφ θχιιν γηα ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ
αιιειεπίδξαζε δχν ζεκεηαθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ (q1, q2) κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή αλαθάιπςε ηνπ λφκνπ
ηνπ Coulomb. Απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηε βηβιηνγξαθία ή έλα ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο ν καζεηήο εηζάγεη κία
ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα ην θνξηίν (q1) ην νπνίν δεκηνπξγεί ην ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν θαζψο θαη κία ζεηξά απφ
ηηκέο γηα ην θνξηίν – ππφζεκα (q2), πνπ ηνπνζεηείηαη ζε ζηαζεξή απφζηαζε (r) απφ ην πξψην (q1).
Δηζάγνληαη επίζεο ή ππνινγίδνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο θαηάιιειεο αιγεβξηθήο παξάζηαζεο θαη νη ηηκέο γηα
ηηο αληίζηνηρεο δπλάκεηο νη νπνίεο αζθνχληαη κεηαμχ ησλ δχν θνξηίσλ (ζρήκα 2.1).

Σρήκα 2.1 Υπνινγηζκφο ηεο δχλακεο κεηαμχ δχν ζεκεηαθψλ θνξηίσλ. Οη ηηκέο ησλ θνξηίσλ κπνξνχλ λα
παξαζηαζνχλ κε απιφ (ζηήιε Α) ή επηζηεκνληθφ ηξφπν (θειί D1). Οη ηηκέο ηεο δχλακεο πξνθχπηνπλ απφ
ηνλ θαηάιιειν ππνινγηζκφ, φπσο θαίλεηαη ζηε γξακκή ηχπσλ γηα ην θειί Β12
Ο καζεηήο κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ ινγηζκηθνχ αλαπαξηζηά γξαθηθά ηε ζρέζε ηεο δχλακεο κε ην
θνξηίν – ππφζεκα. Η γξαθηθή παξάζηαζε είλαη κία επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ (ζρήκα
2.2).
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Σρήκα 2.2 Η ζρέζε ηεο δχλακεο κε ην θνξηίν. Η γξαθηθή παξάζηαζε πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ησλ
ζηειψλ Α θαη Β
Η γξακκηθή ζρέζε είλαη νηθεία ζην καζεηή, ν νπνίνο εχθνια θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δχλακε είλαη
αλάινγε κε ην θνξηίν (q2), δειαδή F  q2. Η ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα ην θνξηίν πνπ δεκηνπξγεί ην
πεδίν, κε ζπκπέξαζκα φηη F  q1. Γίλεηαη επνκέλσο εχθνια αληηιεπηφ φηη ε δχλακε κεηαμχ ησλ δχν
θνξηίσλ είλαη αλάινγε κε ην γηλφκελν ηνπο, δειαδή F  q1 . q2.
Σηε ζπλέρεηα ν καζεηήο επηιέγεη κία ζπγθεθξηκέλε ζηαζεξή ηηκή γηα θάζε έλα απφ ηα δχν θνξηία,
κεηαβάιιεη ηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε θαη θαηαζθεπάδεη ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο εμάξηεζεο ηεο δχλακεο
Coulomb απφ ηελ απφζηαζε ησλ δχν θνξηίσλ. Απηή ζπκίδεη κία γλσζηή ζηνπο καζεηέο ζπλάξηεζε, ηελ
(1/r2) πνπ είλαη ππεξβνιή, ηε καζεκαηηθή έθθξαζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα εκθαλίζεη ην ινγηζκηθφ (ζρήκα
2.3).

Σρήκα 2.3 Η ζρέζε ηεο δχλακεο κε ηελ απφζηαζε. Τα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηηο θαηάιιειεο ζηήιεο
ηνπ ινγηζηηθνχ θχιινπ
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Τν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο είλαη φηη ε δχλακε είλαη
αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζεο ησλ δχν θνξηίσλ (F  1/r2). Σπλδπάδνληαο ηηο δχν
ζρέζεηο ν καζεηήο θαηαιήγεη ζηελ έθθξαζε F  q1 .q2/r2, ε νπνία νπζηαζηηθά είλαη ε έθθξαζε ηνπ λφκνπ
ηνπ Coulomb. Η καζεκαηηθή έθθξαζε κε ηε κνξθή εμίζσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ελφο
ζπληειεζηή αλαινγίαο, ηε ζηαζεξή ηνπ Coulomb.
Γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξήο γίλεηαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο δχλακεο
Coulomb ζε δηάθνξα πιηθά κέζα. Υπνινγίδεηαη ν ιφγνο ηεο δχλακεο ζην θελφ πξνο ηελ αληίζηνηρε ζε θάζε
κέζν γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ δχν ζεκεηαθψλ θνξηίσλ θαη θαηαζθεπάδεηαη ε γξαθηθή
παξάζηαζε ηνπ ιφγνπ ησλ δπλάκεσλ ζην θελφ πξνο θάζε πιηθφ κέζν σο ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο γηα φια
ηα κέζα ηνπ παξαδείγκαηνο εθαξκνγήο (ζρήκα 2.4).

Σρήκα 2.4 Η ζρέζε ηνπ ιφγνπ ησλ δπλάκεσλ απφ ηελ απφζηαζε ησλ θνξηίσλ. Τα δεδνκέλα πξνθχπηνπλ απφ
ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο ηνπ ινγηζηηθνχ θχιινπ
Η κειέηε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ιφγνο ησλ δπλάκεσλ είλαη ζηαζεξφο
θαη ραξαθηεξηζηηθφο γηα θάζε κέζν, αλεμάξηεηα απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ θνξηίσλ. Η χπαξμε ελφο
κέζνπ κεηψλεη ηε δχλακε Coulomb θαηά έλα ζηαζεξφ πνζφ, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν ηνκήο
ηεο θακπχιεο κε ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ηνπ ιφγνπ ησλ δπλάκεσλ θαη είλαη ε δηειεθηξηθή ζηαζεξή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ. Ο ξφινο ηνπ κέζνπ ζην νπνίν κειεηψληαη ηα ειεθηξηθά θαηλφκελα αλαδεηθλχεηαη
κέζσ ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξήο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα θάζε πιηθφ.
Σην παξάδεηγκα ηεο κειέηεο ηνπ λφκνπ ηνπ Coulomb κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζηηθνχ θχιινπ, νη
ππνινγηζκνί πνπ θάλεη απηφκαηα ην ινγηζκηθφ γηα ηελ εχξεζε ηεο ειεθηξηθήο δχλακεο ζε ζπλάξηεζε ηνπ
θνξηίνπ ή ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ θνξηίσλ θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ γηα ηηο
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαη γηα ηε δηειεθηξηθή ζηαζεξή, πινπνηνχλ ην γλσζηηθφ εξγαιείν πξψηνπ ηχπνπ. Ο
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αιγφξηζκνο θαη ε καζεκαηηθή ηππνπνίεζε γηα ηνπο ππνινγηζκνχο εηζάγνληαη κία θαη κφλε θνξά απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ή ην καζεηή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, έρνληαο πάληα φιε ηε δηαδηθαζία ππφ ηνλ έιεγρφ
ηνπο. Τα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο κνξθέο ησλ θακππιψλ, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θπζηθψλ
κεγεζψλ θαη ε θαηαλφεζε ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξήο ζπγθξνηνχλ ην γλσζηηθφ εξγαιείν δεχηεξνπ ηχπνπ,
θαηά ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε καζεηή – ινγηζκηθνχ ππνζηεξίδεη ηελ νηθνδφκεζε
ηεο γλψζεο κέζσ ηεο αιιαγήο παξακέηξσλ θαη ηεο κειέηεο ησλ λέσλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ
άκεζα.
Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξάδεηγκα ηνπ ινγηζηηθνχ θχιινπ, ηα γλσζηηθά εξγαιεία δελ θαιχπηνπλ φια
ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ έλα πιήξεο θαη νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ζπάληα απνηεινχλ
απφ κφλα ηνπο κε ηε κνξθή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Τα γλσζηηθά εξγαιεία
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηα δνκηθά ζηνηρεία ελφο νινθιεξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ
πεξηιακβάλεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη νδεγεί ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο
απνηειεί ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ αγσγή θαηαλαισηή θαη πεξηέρεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ
πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο ηνπ Γεκνηηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ (ζρήκα 2.5).

Σρήκα 2.5 Γξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αγσγή θαηαλαισηή ζην ινγηζηηθφ θχιιν
Τν ινγηζκηθφ ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηθφ καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ, ην νπνίν εθηφο απφ ηελ παξνρή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε ππεξκεζηθά ραξαθηεξηζηηθά,
πεξηιακβάλεη αζθήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνηνχλ ηηο ΤΠΔ σο
γλσζηηθά εξγαιεία θαη πινπνηνχληαη ζε αλνηθηά πεξηβάιινληα. Σην παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο 2.5 ν
καζεηήο θαιείηαη λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξία κε πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν, λα ζπκπιεξψζεη ηηο θαηάιιειεο
ζηήιεο ηνπ ινγηζηηθνχ θχιινπ θαη λα αμηνπνηήζεη ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γηα λα ππνινγίζεη
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κεξηθά θαη νιηθά ζχλνια. Τν θπθιηθφ δηάγξακκα δηακνξθψλεηαη απηφκαηα απφ ην ινγηζκηθφ, ν καζεηήο
αλαζηνράδεηαη θαη βγάδεη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην θφζηνο δσήο θαη ζέκαηα θαηαλάισζεο.
Τα γλσζηηθά εξγαιεία δελ απνηεινχλ θχξηα εξγαιεία γηα ηελ παξνπζίαζε πξσηνγελνχο ή δεπηεξνγελνχο
πιεξνθνξίαο, αιιά είλαη απηά πνπ ππνζηεξίδνπλ ή εθηεινχλ κέξνο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππφ ηνλ
έιεγρν καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη ζεκαληηθά βνεζήκαηα ζηα αλνηθηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα φπσο
ηα αλαθαιππηηθά πεξηβάιινληα, φπνπ ν καζεηήο ζπρλά απνπξνζαλαηνιίδεηαη σο πξνο ηελ νηθνδφκεζε
επηζηεκνληθά απνδεθηήο γλψζεο (Joolingen 1999).
Η θαηάιιειε θαη επαξθήο αλαπαξάζηαζε ελφο πξνβιήκαηνο ζεσξείηαη σο ην θιεηδί γηα ηελ επίιπζή ηνπ
(Jonassen 2003). Γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηείηαη ν
καζεηήο λα ην ζπλδέζεη κε ηε γλψζε πνπ έρεη γηα ην ππφ κειέηε ζέκα θαη επηζηεκνληθφ πεδίν. Πξνυπφζεζε
γηα λα ζπκβεί απηφ είλαη ν καζεηήο λα αλαπαξαζηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηξφπνπο.
Τα λνεηηθά κνληέια πνπ θαηαζθεπάδεη ν καζεηήο απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο
θαη πεξηιακβάλνπλ δεισηηθή, δηαδηθαζηηθή, ζηξαηεγηθή, ιεηηνπξγηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή γλψζε.
Αλαπαξηζηψληαο ν καζεηήο κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηξφπνπο ην πξφβιεκα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην ππφ
κειέηε ζέκα απνθηά πεξηζζφηεξα εθφδηα γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Η πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεη έλα πξφβιεκα
θαη νη ηξφπνη αλαπαξάζηαζήο ηεο πινπνηνχληαη ζπλήζσο κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο, ηε ιεθηηθή, ηελ
αξηζκεηηθή θαη ηελ νπηηθή. Η πιεξνθνξία νξγαλψλεηαη ζε δνκέο κε λφεκα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηεξαξρίεο
θαη πξφηππα φπσο νη πίλαθεο, ηα δηαγξάκκαηα θαη ηα ζρήκαηα. Τν ζεκαληηθφ ζεκείν ηφζν απφ ηελ πιεπξά
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή, είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο
εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην πξφβιεκα ζην καζεηή θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ην αλαπαξηζηά
δεκηνπξγψληαο λνεηηθά κνληέια γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Οπζηαζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο
πξνβιήκαηνο απνηειεί ε αλαδήηεζε εξγαιείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη εμσηεξηθεχνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο
ηνπ καζεηή κε πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ ηξφπν θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Οη ΤΠΔ
απνηεινχλ ηέηνηνπ ηχπνπ κέζα θαη πινπνηνχλ γλσζηηθά εξγαιεία κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Η
ινγηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη
ελίζρπζεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, είλαη ε θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΤΠΔ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο σο
κέξνο ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ καζεηή (Salomon 1988).
Με ηνλ ππνινγηζηή σο γλσζηηθφ εξγαιείν, ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ πεξλά ζε έλα άιιν
επίπεδν. Απφ ηελ ηερλνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ πιεξνθνξηθνχ αιθαβεηηζκνχ θαη ηεο ππνβνεζνχκελεο απφ
ππνινγηζηή δηδαζθαιίαο, ζηελ επνηθνδνκεηηθή ζπκβνιή ησλ ΤΠΔ ζηε κάζεζε.
Ο πιεξνθνξηθφο αιθαβεηηζκφο αθνξά ηε κάζεζε ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη νξίδεηαη γεληθά απφ
ηνλ Hunter σο ‘νη απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζε
κία θνηλσλία πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηερλνινγία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ επίιπζε
πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ’ (1983: 9). Σε πνιιέο ρψξεο ε έληαμε ησλ ΤΠΔ μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1980
κε βάζε ηνλ πιεξνθνξηθφ αιθαβεηηζκφ, ρσξίο φκσο λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη
γλψζεσλ γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή. Βέβαηα ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ
απαηηεί έλα επίπεδν ηερληθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κέζα ζε έλα
λνεκαηνδνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαηά ηε ρξήζε γλσζηηθψλ εξγαιείσλ.
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Η ππνβνεζνχκελε απφ ππνινγηζηή δηδαζθαιία (Computer – Assisted Instruction, CAI) αθνξά ζηε
κάζεζε απφ ηνλ ππνινγηζηή. Πεξηιακβάλεη θπξίσο ινγηζκηθά εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο (drill and practice),
δηδαζθαιίαο (tutorials), λνήκνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (intelligent tutoring systems). Σηα ινγηζκηθά
απηνχ ηνπ ηχπνπ ν καζεηήο αζρνιείηαη κε φ,ηη είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο ν ππνινγηζηήο λα ηνπ παξνπζηάζεη
θαη ζπλήζσο λα ηνλ θαηεπζχλεη ζε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ ή
δεμηνηήησλ. Παξφηη νη καζεηέο – ρξήζηεο ηέηνηνπ ηχπνπ ινγηζκηθψλ έρνπλ ζεηηθή ζηάζε γη’ απηά θαη
πινπνηνχλ ηηο ζπλνδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε γλψζε πνπ απνθηνχλ παξακέλεη
αδξαλήο θαη ζπάληα ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα απηελεξγήζνπλ ζηα πιαίζηα ησλ ινγηζκηθψλ.
Η κάζεζε κε ηηο ΤΠΔ πνπ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο γλσζηηθά εξγαιεία, απνηειεί κία θαζαξά
επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε. Οη ΤΠΔ ππνζηεξίδνπλ ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο απφ ην καζεηή
εκπιέθνληάο ηνλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη θαηεπζχλεη ν ίδηνο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ, αλάινγα κε ηνλ δηθφ ηνπ καζεζηαθφ ηχπν.
Οη ΤΠΔ σο γλσζηηθά εξγαιεία ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ζε πεξηπηψζεηο φπσο νη
παξαθάησ (Γήκνπ θ.α. 1995, Jonassen 2000):
 Υπνζηεξίδνπλ ηελ θαηαζθεπή γλψζεο
o κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ
o κέζσ ηεο νξγάλσζεο βάζεσλ γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο
o κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηψλ αλάιπζεο θαη θαηαλφεζεο
δεδνκέλσλ


Υπνζηεξίδνπλ ηελ αλαδήηεζε, εμεξεχλεζε, δηεξεχλεζε
o

γηα πξφζβαζε ζε δπλακηθή πιεξνθνξία

o

γηα ζχγθξηζε θαηαζηάζεσλ, πξνζεγγίζεσλ, εθδνρψλ

 Υπνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε κέζσ ελεξγεηψλ
o

κέζσ πξνζνκνηψζεσλ πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη θαηλνκέλσλ

o

παξέρνληαο έλα αζθαιέο θαη ειεγρφκελν πεξηβάιινλ εξγαζίαο

 Υπνζηεξίδνπλ ηε γλσζηηθή ζχγθξνπζε
o κέζσ πξνζνκνηψζεσλ θαηλνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ
o κέζσ εηθνληθψλ πεηξακάησλ
o κέζσ ζχγθξηζεο αηηίσλ – απνηειεζκάησλ


Υπνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε κε ζπλδηαιιαγή
o κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο
o κέζσ ηεο ζπδήηεζεο, επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο



Υπνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε κέζσ αλαζηνραζκνχ
o βνεζψληαο ην καζεηή λα δηαηππψζεη κε ζαθήλεηα θαη λα αλαπαξαζηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ
o βνεζψληαο ην καζεηή ζηελ απφδνζε λνήκαηνο ζε θπζηθά κεγέζε θαη θαηαζηάζεηο.
Τα γλσζηηθά εξγαιεία εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο θαη ηαπηφρξνλα

πινπνηνχλ ηνπο άμνλεο γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο
αμηνπνίεζε. Παξάιιεια κε ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ σο γλσζηηθψλ εξγαιείσλ πινπνηνχληαη θαη νη άιινη ηξεηο
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άμνλεο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δειαδή ν ππνινγηζηήο σο επνπηηθφ κέζν, σο
εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη ν πιεξνθνξηθφο αιθαβεηηζκφο.
Ο ππνινγηζηήο σο γλσζηηθφ εξγαιείν ζηα πιαίζηα ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο αμηνπνηεί ηηο παξαθάησ
επηά αξρέο ζρεδίαζεο επνηθνδνκεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (Boyle 1997):
1. Παξνρή εκπεηξηψλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο
2. Παξνρή εκπεηξηψλ κε ηε ζπλεθηίκεζε πνιιαπιψλ πξννπηηθψλ
3. Δλζσκάησζε ηεο κάζεζεο ζε ξεαιηζηηθά πιαίζηα άκεζα ζρεηηδφκελα κε ην ππφ κειέηε αληηθείκελν
4. Δλζάξξπλζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ απφςεσλ θαη ηεο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία
5. Έληαμε ηεο κάζεζεο ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην κε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε
6. Δλζάξξπλζε ηεο ρξήζεο πνιιαπιψλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο
7. Δλζάξξπλζε ηεο απηνζπλαίζζεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο.
Απηέο νη αξρέο πξνδηαγξάθνπλ ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε επνηθνδνκεηηθψλ καζεζηαθψλ
πεξηβαιιφλησλ θαη ηε ζρεδίαζε ηνπ αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Παξακέλνπλ φκσο γεληθέο θαη
αθεξεκέλεο σο πξνο ην δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ, ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε κνξθή
παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ην είδνο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ, ηα είδε ηεο αιιειεπίδξαζεο καζεηή –
εθπαηδεπηηθνχ – ινγηζκηθνχ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο κε έκθαζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
θαη ζηελ αμηνιφγεζε (Μηθξφπνπινο 2002).
Οη αξρέο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ θαη εληάζζνληαη
ζην παξαθάησ πιαίζην εθαξκνγήο (Jonassen and Reeves 1996):
 Υπνζηεξίδνπλ ην καζεηή ζηε ζρεδίαζε ησλ δηθψλ ηνπ αλαπαξαζηάζεσλ γλψζεο ζε αληίζεζε κε ηε
παξνρή αλαπαξαζηάζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη άιινη
 Πξνσζνχλ αλαζηνραζηηθέο δηεξγαζίεο ζθέςεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο
 Σπλεηζθέξνπλ ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ζηε κάζεζε απφ απφζηαζε
 Δθαξκφδνληαη θαη νθείινπλ λα εθαξκφδνληαη, ζε δηεξγαζίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο
καζεηέο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
 Αμηνπνηνχληαη, θαη νθείινπλ λα αμηνπνηνχληαη, ζε ξεαιηζηηθά πιαίζηα κε απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ
πξνζσπηθή λνεκαηνδφηεζε ζηνπο καζεηέο.
Τα γλσζηηθά εξγαιεία ιεηηνπξγψληαο ζε έλα επνηθνδνκεηηθφ πιαίζην πινπνηνχλ καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία θαηά ην δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ
επίιπζε πξνβιεκάησλ, αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, πινπνίεζε project, παηρλίδηα ξφισλ, δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πινπνηνχληαη απφ ηα γλσζηηθά εξγαιεία (Oliver 2005).
Δπηπιένλ, ηα γλσζηηθά εξγαιεία απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν θαη άκεζα εθαξκφζηκν ηξφπν παηδαγσγηθήο
αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ πνπ πινπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ
Δθπαίδεπζε (European report on the quality of school education 2000). Ωο αθεηεξηαθφ ζεκείν έρνπλ ηελ
πξφζβαζε ζε εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν απνδνηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί.
Αθνινπζεί ε αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ πξνψζεζε αλαζηνραζηηθψλ δηεξγαζηψλ, ηελ αλάπηπμε
θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ εηδηθνχ θαη γεληθνχ ηχπνπ. Αθνινπζνχλ γεληθφηεξνη ζηφρνη
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φπσο ε θαιιηέξγεηα ηεο επειημίαο, ηεο απηελέξγεηαο, ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Οη ζηφρνη
θαηαιήγνπλ ζηε κεηαθνξά κάζεζεο θαη ζηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλνληαη νη καζεηέο ζε λέεο θαη
απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο.

Τν παξφλ θείκελν απνηειεί θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ
Μηθξφπνπινο, Τ. Α. (2006). Ο σπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα
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Τέλος Ενότητας

Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα
πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει

μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού
υλικού.
• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Σημειώματα

Σημείωμα Ιστορικού
Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:
• Έκδοση 1.0 διαθέσιμη εδώ.
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?
id=1352.

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α.
Μικρόπουλος. «Πληροφορική και
Εκπαίδευση. Νοηματοδοτημένη μάθηση
και γνωστικά εργαλεία: θεωρητική
προσέγγιση». Έκδοση: 1.0. Ιωάννινα
2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή
διεύθυνση:
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?i
d=1352.

Σημείωμα Αδειοδότησης

• Το παρόν υλικό διατίθεται με τους
όρους της άδειας χρήσης Creative
Commons Αναφορά Δημιουργού Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση
4.0 [1] ή μεταγενέστερη.
• [1]
https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0/.

