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ΠερίληψηΚατά την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία, τα πολυδαίδαλα εκπαιδευ-τικά ρεύματα συρρέουν σε ορισμένους κοινούς αντιληπτικούς τόπους: ηεκπαιδευτική διαδικασία εστιάζει κατά πρώτο λόγο στον κοινωνικό μαθη-τή, η δε ενεργός συμμετοχή του σε αυτήν καθιστά το μαθητή θεμέλιο λίθοτης εκπαιδευτικής δομής που τρόπον τινά «οφείλει» να τον εμπεριέχει.Το θεωρητικό οικοδόμημα τον αρχών της Συνεργατικής Μάθησης σεσυντομότατο χρονικό διάστημα υποστηρίχτηκε από ευρύ πλήθος ερευνη-τικών δεδομένων που συνελέγησαν κατά την διενέργεια διεθνών μελετών.Σε πολλές από αυτές τις μελέτες, ο Διαδραστικός Πίνακας αποτέλεσε ση-μαντικό και αξιόπιστο εργαλείο υποβοήθησης για την προσέγγιση τωνΝέων Τεχνολογιών από τους μαθητές.Η παρούσα μελέτη εστιάζοντας στο δικό μας εκπαιδευτικό παράδειγ-μα έρχεται με τη σειρά της να υποστηρίξει τη χρήση του Διαδραστικού Πί-νακα ως σημαντικότατο βοήθημα της διδασκαλίας και της ενεργητικήςσυμμετοχής  στην ενδοσχολική ζωή του μαθητικού πληθυσμού με ειδικέςαπαιτήσεις.
Λέξεις - κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Διαδραστικός Πίνακας, ΣυνεργατικήΜάθηση, Ειδικές Ανάγκες
                                                1 Πληροφορικός ειδικής αγωγής2 Κλινική ψυχολόγος, ΜΑ, PhD



ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ Β. – ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.426 AbstractAccording to the current international bibliography the multiple edu-cational streams, conclude to certain common conceptional grounds: on theone hand the educational procedure focuses mainly on the social student,on the other hand the active participation of the student in it, places him asthe corner stone of the educational structure which, in a way, ought to in-clude him.The theoretical construction of the principals of Collaborative Learn-ing, within a short period of time, was supported by a large number of re-search data which were collected during international studies. In many ofthis studies the interactive board was an important tool of high fidelitywhich helped students approach New Technologies.The ability of this specific tool to support many different educationalmethods and renew the “classic” teaching ones, introducing the applicationof audiovisual environments, is an especially important   contribution tothe learning actions that are applied to groups of students with specialneeds.
Key words: New technology, interactive board, collaborative learning, spe-cial needs

ΕισαγωγήΗ εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στηνΕιδική Αγωγή, αφορά στις δυνατότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίαςπου παρέχονται από την εφαρμοσμένη τεχνολογική καινοτομία πάντοτεσε συνάρτηση με το διδακτικό αντικείμενο και τους γνωσιακά εκάστοτε ε-πιδιωκόμενους στόχους συνοδά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθεκατηγορίας μαθητών.Η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων στην Ειδική Αγώγήμπορεί να επαναπλαισιώσει σε σημαντικό βαθμό όψεις υπολειπόμενης λει-τουργικότητας ή / και αναπηρίας, φέρνοντας τον μαθητή εγγύτερα στογνωστικό αγαθό αλλά και τροποποιώντας επί τα βελτίω την αντίληψη τηςεξωτερικής πραγματικότητας και συνεπώς αυξάνει τη δυναμική της αλλη-
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λεπίδρασής του με το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον του.Η άρση των «φυσικώς επιβεβλημένων» περιορισμών με τη σειρά τηςπροάγει την προσωπική και κοινωνική ένταξη των μαθητών με ειδικές α-νάγκες, προοικονομώντας μια περισσότερο ενεργά συμμετοχική σχέση μετην «ενήλικη ζωή».Βασικός εκπαιδευτικός στόχος είναι όλα τα παιδιά να εργαστούν ωςπρος την κατεύθυνση κατάκτησης μεγαλύτερης αυτονομίας, επίτευξης ε-πικοινωνιακών δεξιοτήτων, πρόσβασης στην πληροφορία, ομαλότερηςκοινωνικοποίησης και αντίστοιχης ακαδημαϊκής προόδου (ΕΤΠΕ – Πρότα-ση για την εισαγωγή των ΤΠΕ στο Δημόσιο σχολείο για μαθητή με ειδικέςανάγκες).Στην παρούσα μελέτη, ο καθηγητής πληροφορικής του ΕΕΕΕΚ σε συ-νεργασία με την υπεύθυνη ψυχολόγο των μαθητών, των γονέων τους καιτου ανθρώπινου προσωπικού του σχολείου, αποπειράθηκαν την εφαρμο-γή χρήσης του Διαδραστικού Πίνακα, στο πλαίσιο προσέγγισης των ΝέωνΤεχνολογιών από μαθητές μέτριας και βαριάς νοητικής υστέρησης με κι-νητικές δυσκολίες.Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η χρήση των νέων τεχνο-λογιών, ως μέσο αποκατάστασης της διαταραχθείσας λόγω της κατάστα-σης της σωματικής και νοητικής υγείας των μαθητών και επικοινωνίαςτων μαθητών με πρόσωπα και περιβάλλοντα με τα οποία προγενέστερα ή-ταν εξαιρετικά δυσχερές το να αλληλοεπιδράσουν.Η συνεχής αλληλεπίδραση του εαυτού με το περιβάλλον που χαρα-κτηρίζει κάθε έμβιο ον του πλανήτη, φαίνεται ότι για την ανθρώπινη μο-νάδα είναι και αναντικατάστατη υπαρκτική συνθήκη: εντός της επικοινω-νίας – αντίληψη, καταγραφή, επεξεργασία και απάντηση – πορευόμαστεμέσα σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη ρευστότητα του περιβάλλοντος πουμας περιβάλλει. Οι σύγχρονες θεωρίες της μάθησης συνάδουν με την εξελι-κτική ψυχολογία ως προς την κεφαλαιώδη σημασία της αυξημένης συμμε-τοχής των μαθητών στο εκπαιδευτικό δρώμενο, πολλώ δε μάλλον μαθη-τών με ειδικές ανάγκες για τους οποίους η συμμετοχικότητα στη σχολικήδιαδικασία πιθανώς να είναι και η μοναδική κοινωνική τους εκδήλωση ήπρακτική σε εξωοικογενειακή βάση.



ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ Β. – ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.428 Θεωρητικό ΠλαίσιοΗ θεωρητική αρχή του ρεύματος του  κονστρουκτιβισμού ως προς τηνευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης αφορά στην οπτική κατά την οποία ομαθητής δημιουργεί νοητικά εναλλακτικά ενδεχόμενα σχήματα, διαμορ-φώνει τις προσλαμβανόμενες πληροφορίες ως απάντηση στις μεταβαλλό-μενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος λαμβάνοντας αποφάσεις και τελικάδομεί γνώση.Οι περισσότερες εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης εδράζονται στοκονστρουκτιβισμό όπως αυτός κατά βάση εκφράζεται από τον Piaget καιστον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό με κύριο εκφραστή τον Vygotsky.Στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό ο εκπαιδευτής παρέχει στους εκ-παιδευόμενούς του, περισσότερο υποδεικτικής και όχι κατευθυντικής φύ-σης βοήθεια, η οποία και ελαττώνεται σταδιακά, αφού κύρια επιδίωξη εί-ναι να αυτορυθμίζουν τη γνωστική τους πορεία και να κατασκευάζουν α-νεξάρτητα μιας «άνωθεν» παρέμβασης την ίδια τους τη γνώση.Η βασική πρόταση της εποικοδόμησης είναι ότι η γνώση αποτελεί  εξορισμού ανθρώπινο κατασκεύασμα και συνεπώς δεν νοείται ανεξάρτητααπό αυτούς που την κατέχουν. Η απόκτηση γνώσης απαιτεί την ενεργό α-νάμειξη του υποκειμένου που χρησιμοποιεί την ενυπάρχουσα και  προϋ-πάρχουσα γνώση του για να εποικοδομήσει νέες κατασκευές (Κόκκοτας,1998), ανταποκρινόμενο άμεσα σε νέες και μεταβαλλόμενες  ανάγκες τουεξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.Τις τελευταίες δεκαετίες, η συνεργατική μάθηση θεωρείται από τουςειδικούς ως μία εκπαιδευτική διαδικασία που επικεντρώνεται στην ενερ-γητική μάθηση, «μάθηση μέσω της πράξης», εξισώνοντας στο πεδίο τηςγνωστικής δράσης τον εκπαιδευτή με τον εκπαιδευόμενο στη βάση μιας α-μοιβαίας ενεργητικής ανάμειξης στο εκπαιδευτικό γεγονός που συνδέειδιαφορετικά μεταξύ τους υποκείμενα.Κατά τον Dillenbourg (1999) η Συνεργατική Μάθηση ορίζεται ως μιαεκπαιδευτική κατάσταση κατά την οποία «δύο ή περισσότεροι» άνθρωποι«μαθαίνουν κάτι» ή προσπαθούν να μάθουν κάτι «συλλογικά». Σε μια νεο-λακανική οπτική η επιθυμία της γνώσης και της μετοχής σε αυτήν, είναιμια διυποκειμενική επιθυμία.Οι Johnson, Johnson & Holubec (1990), υπό ένα αυστηρότερο ακαδη-μαϊκό πρίσμα ορίζουν τη Συνεργατική Μάθηση ως μία οργανωτική διαδι-
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κασία χωρισμού της εκπαιδευτικής τάξης σε μικρές ομάδες με σκοπό τηδημιουργικότερη συνεργασία των εκπαιδευομένων για μεγιστοποίηση τηςδικής τους όσο και των συνεκπαιδευομένων τους πρόσβαση στη διδασκό-μενη γνώση. Τα μέλη της ομάδας, μέσω των ποικίλων συνεργατικών δρα-στηριοτήτων που τους ανατίθενται από τον εκπαιδευτή, επωφελούνται α-πό την ποικιλότητα στην έκφραση και την πολυδύναμη ανταπόκριση δια-φορετικών υποκειμένων σε ένα κοινό καθήκον.Συνοψίζοντας, ως συνεργατική μάθηση μπορεί να οριστεί οποιαδήπο-τε διαδικασία ομαδικής μάθησης κατά την εξέλιξη της οποίας διαδραματί-ζονται κάποιες από τις πολυεπίπεδες μαθησιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύτων μαθητών και των διδασκόντων στη βάση μιας από κοινού αποφασι-σμένης γνωστικής επιδίωξης.Συνεργάζομαι σημαίνει εργάζομαι με κάποιον άλλον, συμπορεύομαιμέσε σε μια κοινή προσπάθεια ως προς ένα κοινό στόχο. Οι συνεργατικέςδραστηριότητες οδηγούν στην εξελισσόμενη γνώση, που είναι αποτέλεσματης διάδρασης μεταξύ των γνώσεων και απόψεων όλων όσων συμμετέ-χουν στο σχηματισμό της (Whipple, 1987).Πρόκειται για μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία ο μαθητήςείναι ενεργητικός εταίρος στη διαδικασία μάθησης και όχι παθητικός δέ-κτης της γνώσης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που επιλέγονται παρέχουν ευ-καιρίες στο άτομο που μαθαίνει να σκεφτεί, να πράξει και να στοχαστείπάνω στο Αντικείμενο και τη Δράση του σε αυτό. Συμπεριλαμβάνοντας καιτις τρεις αυτές διαστάσεις, η ενεργητική μάθηση επιδιώκει να λάβει υπόψητο πρόσωπο στην ολότητα και πολυπλοκότητά του (Κaren O’ Shea, 2003).Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές μεθόδους, κατά τις οποίες ζευγάρια ή μικρέςομάδες εκπαιδευόμενων λειτουργούν μαζί για να ολοκληρώσουν έναν κοι-νό στόχο. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να μεγιστοποιήσουν τιςπροσωπικές τους γνώσεις στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλητης ομάδας που με τη σειρά τους προσπαθούν για το κοινό όφελος.Οι Johnson & Johnson (1992) υποστηρίζουν:– οι συνεργατικές προσπάθειες επιτυγχάνουν υψηλότερη επίδοση καιμεγαλύτερη παραγωγικότητα, ως προς το εκπαιδευτικό ζητούμενο.– οι συνεργατικές προσπάθειες εξ αντικειμένου ασκούν ισχυρότερηδιαπροσωπική έλξη, αυξάνουν τις συναισθηματικές αλληλεπινδύσεις τηςεκπαιδευτικής ομάδας και συνεπώς οδηγούν σε ισχυρότερη και ουσιαστι-κότερη κοινωνική υποστήριξη με την ευρεία έννοια,
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-οι συνεργατικές προσπάθειες προάγουν την εμπεριστατωμένη αυτο-εκτίμηση και συνεπώς συμβάλλουν στην επίτευξη ψυχικής ευεξίας.καταλήγουν σε μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και μεγαλύτερη ψυχική υ-γεία.Για τους Johnson & Johnson (1989), απαραίτητη προϋπόθεση για τηνεπίτευξη της συνεργασίας είναι η θετική αλληλεξάρτηση των ανθρώπινωνμονάδων. Χωρίς τη θετική αλληλεξάρτηση και τη δημιουργική επαναπλαι-σίωση των γνωστικών δυσχεριών δεν υπάρχει συνεργασία, τουλάχιστονστο δικό μας εξειδικευμένο πεδίο.Η θετική αλληλεξάρτηση μπορεί να εστιάζει άλλοτε στα αποτελέσμα-τα της συνεργασίας και άλλοτε στις κοινές προσπάθειες που απαιτήθηκανγια την επίτευξη των στόχων μιας ομάδας, αφορώντας κατά βάση σε όσαεπιτυγχάνονται είτε άμεσα είτε παράπλευρα όταν άνθρωποι δουλεύουνμαζί με άλλους.Οι εφαρμογές της Συνεργατικής Μάθησης εμφανίζουν πολύπλευρηποικιλότητα (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 1998).Στο σχολείο μας, διαλέξαμε την εφαρμογή της Συνεργατικής Επίδοσηςβάσει της οποίας ο εκπαιδευτής συστήνει τη μαθησιακή δραστηριότητακαι οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται ομαδικά επεξεργαζόμενοι τις αρχικές  υ-ποδείξεις προκειμένου να αφομοιώσουν τις καινούργιες πληροφορίες, α-νταλλάσσοντας ιδέες για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η δραστηριότητα καιεφαρμόζουν ήδη γνωστές δεξιότητες ή κατακτούν καινούργιες δουλεύο-ντας μαζί. Οι αρχικά οριζόμενες ομάδες παραμένουν ίδιες σε ολόκληρη τηδραστηριότητα, διασφαλίζοντας την ομοιογένεια και την ομαλή συνέχειατης διαδικασίας.Στη δική μας εφαρμογή, βασιζόμενοι στις ιδέες των M. Collins &Z. Bergeο ρόλος του καθηγητή επαναπροσδιορίστηκε ως προς την ενεργό συμμετο-χή και συντονισμό μιας δραστηριότητας με τη χρήση νέων τεχνολογιών: δραπερισσότερο ως σύμβουλος και ενεργός παραστάτης της διαδικασίας, λει-τουργώντας ως μέλος μιας ομάδας που μαθαίνει το πώς να μαθαίνει. Ταυτό-χρονα αλλάζει και ο ρόλος του μαθητή με ειδικές ανάγκες˙ από παθητικός α-ποδέκτης τυποποιημένων γνώσεων γίνεται συνδημιουργός της δικής τουγνώσης, μέλος μιας ομάδας δράσης συγκροτούμενης με βάση ένα κοινό στό-χο, επικοινωνεί με τους συμμαθητές του αρθρώνοντας τις δεξιότητές του σεμια συντεταγμένη δράση έχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε πηγές και υλικό,κερδίζοντας σε σημαντικό βαθμό την άρση κάποιων από τους περιορισμούς
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που επιβάλλει η δεδομένη κινητική και νοητική του κατάσταση.

Ψυχολογικοί λόγοιΗ σύγχρονη ψυχολογία υποστηρίζει την ομαδοσυνεργατική οργάνωσητης εκπαιδευτικής δραστηριότητας και της διδασκαλίας συναρτώντας α-πολύτως την εκπαιδευτική πράξη με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και αυ-τοπραγμάτωση όλων των μετόχων μιας ζώσας διαδικασίας. Οι γνωστικοίψυχολόγοι αποδίδουν τα σημαντικά επιτεύγματα του ομαδοσυνεργατικούσυστήματος στο ότι προσφέρει ένα άριστο πλαίσιο για την επαναναδιορ-γάνωση των πλημμελώς προσλαμβανομένων εννοιών, πληροφοριών καιαντιληπτικών ερεθισμάτων, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη τηςσκέψης και της μάθησης. Από άλλο επιστημολογικό πεδίο, στις ίδιες διαπι-στώσεις και προτάσεις κατατείνει και η εποικοδομιστική προσέγγιση(constructivism) της μάθησης (βλ. και Brooks and Brooks 1993).Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται ότι η μάθηση ουσιαστικοποιείται και δι-ευρύνεται μέσα από τη συλλογική δράση και τη συστηματική ανάλυση τηςάμεσης, βιωματικής εμπειρίας (Arends 1994). Το ομαδοσυνεργατικό σύ-στημα ευοδώνει τόσο την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή, αφού η ατο-μική του ανάπτυξη περνάει μέσα από αλλά και οδηγεί στην ανάπτυξη τωνσχέσεών του με το κοινωνικό του περιβάλλον (βλ. και Bertrand 1994), όσοκαι τη συνεχή ομαλή εξέλιξη της σχολικής ζωής, ως μικρόκοσμο που απει-κονίζει τη σύνολη κοινωνική πραγματικότητα. Οι ψυχοκοινωνιολόγοι, μά-λιστα, επισημαίνουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι αντιδράσεις των μελώνμιας ομάδας συνομηλίκων συμβάλλουν αποφασιστικά τόσο στην πραγμά-τωση της αυτοαντίληψης του παιδιού όσο και στη διαδικασία εσωτερί-κευσης των κοινωνικών ρόλων (βλ. και Καψάλης 1996, Μπέλλας 1985). Ό-λες οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτέλεσαν τη θεωρητική εδραίωση τωναρχών της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και συνέβαλαν αποφασιστικάστην εκτεταμένη χρήση των εφαρμογών της.
Διαδραστικός ΠίνακαςΟ διαδραστικός πίνακας είναι μία οθόνη αφής, η οποία συνδέεται με
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Η/Υ σε θύρα USB ή με  bluetooth και προβολέα (projector). Έχει τη δυνα-τότητα να προβάλει ό,τι έχει αποθηκευμένο στο σκληρό του δίσκο ο υπο-λογιστής συνοδευόμενος από το δικό του εκπαιδευτικό λογισμικό: πρόκει-ται για θεματικές συλλογές εικόνων, μικρών βίντεο σε μορφή flash, δρα-στηριοτήτων, γραμμάτων, αριθμών με εκφώνηση ή όχι, χαρτών και άλλουλικό το οποίο μπορεί συνεχώς να εμπλουτίζεται από το διαδίκτυο γύρωαπό θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, γλώσσας, μαθηματικών, ιστορίας,τέχνης κ.ά.Διαδραστικότητα είναι η δυνατότητα ενός μέσου να μετέχει σε αμφί-δρομη επικοινωνία. Οι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι πιθα-νώς τα πρώτα μηχανήματα που προσέφεραν διαδραστικότητα στην ιστο-ρία του ανθρώπινου γένους. (http://el.wikipedia.org) Επίσης διαδραστικόή αλληλεπιδραστικό κατά τον Μπαμπινιώτης (2002) χαρακτηρίζεται έναλειτουργικό κατά το οποίο ο χρήστης βρίσκεται σε συνεχή, άμεση και αμ-φίδρομη επικοινωνία με τον Η/Υ μέσω ερωταποκρίσεων (απόδοση τουαγγλ. interactive). Η Ρούσσου (2004) αναφέρει πως «η διαδραστικότητααφορά στην αμοιβαία ανταλλαγή δράσης μεταξύ ανθρώπων ή μεταξύ αν-θρώπων και άψυχων αντικειμένων ή καταστάσεων».Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι λειτουργεί με την αφή, δη-λαδή μπορούν να γράφουν ή να σχεδιάζουν οι μαθητές με το δάκτυλο.Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως επιφάνεια προβολής. Μάλισταμπορούν να γίνουν σημειώσεις και υπογραμμίσεις πάνω στην επιφάνειατου πίνακα την ώρα που αναπαράγεται ένα dvd για να σχολιαστούν κά-ποια σημεία.Η εφαρμογή αυτού του εργαλείου ανταποκρίνεται άμεσα σε διαφορε-τικές ανάγκες που εμφανίζουν οι μαθητές μας, ως πληθυσμός με συγκεκρι-μένες ιδιαιτερότητες.Οι οπτικοί μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από τις σημειώσειςπου μπορούν να ληφθούν πάνω στο διαδραστικό πίνακα, και επιπλέον μετα διαγράμματα και το χειρισμό συμβόλων και αντικειμένων, χρήση κειμέ-νου και εικόνων, κινούμενων και βίντεο (Pugh, 2001). Η εύκολη χρήση τουδιαδραστικού πίνακα επιτρέπει τους μαθητές να δουν αυτά που έγραψανκαι τα αντικείμενα που δημιούργησαν έτσι ώστε η διάδραση και τα οπτικάμέσα να διευκολύνουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (idem). Οι κι-
ναισθητικοί μαθητές είναι συνήθως δύσκολο να λάβουν ενεργά μέροςστις τυπικές δραστηριότητες της τάξης που έχουν συνήθως απαιτήσεις ο-
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πτικής ή ακουστικής φύσεως. Μπορούν να ενδυναμώσουν τη μάθηση τουςμέσω ασκήσεων που περιλαμβάνουν την αφή, την κίνηση και το χώρο πουτους προσφέρει ο διαδραστικός πίνακας. Επίσης, επωφελούνται από τηχρήση του διαδραστικού πίνακα, αφού η χρήση του είναι πολύ πιο απλήαπό το χειρισμό ποντικιού, δρώντας σωματικά σε αυτόν (idem). Οι μαθη-
τές με δυσκολίες ακοής βασίζονται στην οπτική μάθηση και ο διαδρα-στικός πίνακας διευκολύνει την παρουσίαση οπτικού υλικού με την ταυτό-χρονη χρήση νοηματικής γλώσσας μπροστά στους μαθητές. Οι μαθητές με
δυσκολίες όρασης μπορούν να χειριστούν αντικείμενα και να χρησιμο-ποιήσουν μεγάλα γράμματα στην επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα καινα λάβουν μέρος στο μάθημα που είναι βασισμένο στον υπολογιστή, με τέ-τοιο τρόπο που δεν είναι δυνατόν να γίνει σε μικρότερη οθόνη. Μαθητές
με άλλες ειδικές ανάγκες πχ ψυχικές διαταραχές και δυσλειτουργίες συ-μπεριφοράς όπως το Υπερκινητικό Σύνδρομο με Διάσπαση Προσοχής,μπορούν να βοηθηθούν από το διαδραστικό πίνακα. Η μεγάλη και ευαί-σθητη στο άγγιγμα οθόνη του, διευκολύνει τη μάθηση μέσω Η/Υ περισσό-τερο από μια απλή χρήση Η/Υ με πληκτρολόγιο και ποντίκι, και μπορεί ναχρησιμοποιηθεί για να προωθήσει την καλή συμπεριφορά.

Διαδραστικός Πίνακας και ΕκπαίδευσηΟι Διαδραστικοί Πίνακες εμφανίστηκαν προ δεκαπενταετίας στον Κα-ναδά – η δε διάδοση της εφαρμογής τους υπήρξε ταχύτατη (Ψαριά, 2007).Σήμερα, διαδραστικοί πίνακες υπάρχουν εγκατεστημένοι σε όλο τον κό-σμο, με αυξημένη συχνότητα εμφάνισής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, στηΣκανδιναβία και στις ΗΠΑ – υπολογίζεται ο αριθμός τους σε 3.000.000.Συγκριτικές μελέτες, στη βάση της εφαρμογής νέων εκπαιδευτικώντεχνολογιών σε συνάρτηση με τη βελτίωση δεικτών μαθησιακών δεξιοτή-των, συνηγορούν υπέρ της γενίκευσης εφαρμογής του συγκεκριμένου ερ-γαλείου σε ολιγοπρόσωπες ομάδες μαθητών (Τ. Γιακουμάτου, Cogill, 2003,Bush  2004). Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση τους αφορούν στην επιτά-χυνση του ρυθμού της διδασκαλίας, στην αύξηση του ποσοστού ενεργούςσυμμετοχής των μαθητών στο μάθημα, στην ευόδωση της ομαδικής συ-νεργατικότητας και στη διευκόλυνση που παρέχουν σε μαθητές με μειω-μένη αυτοεκτίμηση (Carter, 2002) ή / και εμπιστοσύνη στις ικανότητες και
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τις γνώσεις τους να συμμετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες της τάξης,χωρίς το φόβο άμεσης έκθεσης ή απόρριψης (Cunningham 2003, Ball2003, Edwards 2002, Latham 2002).Επιπρόσθετα, οι καθηγητές που ενέταξαν αυτό το εργαλείο στη διδα-κτική τους μαρτυρούν ότι διευκολύνεται και εμπλουτίζεται ο σχεδιασμότων μαθημάτων τους, διευρύνεται το δικό τους πεδίο κατανόησης των α-ναγκών των μαθητών τους και απολαμβάνουν και οι ίδιοι περισσότερο τησυμμετοχή τους σε μια τέτοια ομαδοσυνεργατική συνθήκη (Cox, 2003).Συνοψίζοντας την επίδραση του Διαδραστικού Πίνακα στη διδασκα-λία επανεπισημαίνουμε τη διατήρηση του ενεργού ενδιαφέροντος των μα-θητών κατά τη διδασκαλία με τη συνεχή παροχή νέων ερεθισμάτων – κι-νήτρων, τη δυνατότητα έκφρασης και βελτίωσης προσωπικών και κοινω-νικών δεξιοτήτων, τη διευκόλυνση της επανάληψης κατακτημένων γνώ-σεων, ακόμα και σε μαθητικές ομάδες με ειδικά χαρακτηριστικά πχ άτομαμε προβλήματα όρασης, ακοής ή κινητικότητας, μαθητές μεγαλύτερης ηλι-κίας ή νοητικά επιβαρυμένους (Cogill 2003, Beeland 2002, Latham 2003).Αποτελεί επισήμανση του αυτονόητου ότι κανένα επίτευγμα τηςπροηγμένης τεχνολογίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως μαθησιακό εργα-λείο αν δεν τροφοδοτηθεί με σχετικό υλικό και δε στηριχθεί από την εκ-παιδευτική κοινότητα με βάση τη μακρά και αναντικατάστατη εμπειρίατης στο πεδίο μετάδοσης της γνώσης. Στην κατεύθυνση αυτή, εξαιτίας τηςάμεσης και ευρείας χρήσης του Διαδραστικού Πίνακα τηρούνται και οι δύοπρουποθέσεις. Κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό:http://www.yourchildlearns.com/index.html,  http://www.daydreameducation.co.uk/index.html ,http://www.topmarks.co.uk, http://www.skoool.co.uk/logon.aspx?ReturnUrl=%2findex.aspx http://www.theteachersguide.com/InteractiveSitesSmartboard.htm,http://www.yourchildlearns.com/owlmouse.htm,http://www.kenton.k12.ky.us/SmartBoard/smartboardindex.htm,αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογών:http://www.e-yliko.gr/htmls/dimlinks.aspxhttp://education.smarttech.com/ste/en-us http://eduscapes.com/sessions/smartboard/http://www.d131.kane.k12.il.us/Bardwell/smartboard.html,http://www.bristolvaschools.org/mwarren/SBActivities.htm,
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http://www.rockingham.k12.va.us/howto/smartboard/lessons.htmhttp://www.yourchildlearns.com/index.html, κ.ά.,http://www.dataworks.com.au/software/interactive-whiteboa rds.php,http://www.catsedu.co.uk/, κ.ά.Με βάση αυτά, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τις Νέες Τεχνολογί-ες με τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ Κατερίνης μέτριας και βαριάς νοητικής υ-στέρησης με κινητικές δυσκολίες.

Ο Διαδραστικός Πίνακας στην ΠράξηΣτην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι εμπειρίες που αποκομίσαμε α-πό τη χρήση του διαδραστικού πίνακα (interactive whiteboard) στο χώροτου σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κατερίνης. Η χρή-ση του αφορά σε μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος και συγκεκρι-μένα αναφέρονται παραδείγματα από το μάθημα της γλώσσας, των μαθη-ματικών, της γεωγραφίας και κάποιων άλλων δραστηριοτήτων που εκμε-ταλλεύτηκαν τις δυνατότητες του πίνακα ώστε να επιτευχθούν όσο το δυ-νατόν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Στόχος της εργασίας είναι μέ-σα από την παράθεση εμπειριών να αναδειχθεί ο ρόλος αυτού του εργα-λείου μάθησης στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτι-κή διαδικασία και να τονιστεί η χρήση του ως εργαλείο βελτίωσης του μα-θήματος. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα θα δούμε πώς ο διαδρα-στικός πίνακας προωθεί τη συνεργατική μάθηση που αποτελεί εργαλείοτης ενεργητικής μάθησης.Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου αποτελείται από 6 σταθ-μούς εργασίας και ένα διαδραστικό πίνακα Triumph board.Το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε ήταν τα προγράμματα του Υ-πουργείου για το Δημοτικό:- Ταξίδι στη χώρα των γραμμάτων (Γλώσσα Α’ Δημοτικού)- Ο Ξεφτέρης και η γραμματική (Γλώσσα Α’ και Β’ Δημοτικού)- Ο Ξεφτέρης και ο θησαυρός του Κοκκινομύτη (Γλώσσα Α’ Δημοτικού)- Το Μαγικό Τρένο (2.1)- Μελέτη Περιβάλλοντος Α-Γ Δημοτικού- Η Σκανταλιάρα Μαϊμού (2.1)- Τα μυστικά του Ήλιου (1.0) (Μαθηματικά Α' - Β' Δημοτικού)
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- Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού (1.0)- Ο καπετάν Μπουρμπουλήθρας (2.1) (Μαθηματικά Α' Δημοτικού)- Ύποπτος οδού Ανέμων (Γλώσσα Γ’ και Δ’ Δημοτικού)- Ο Ξεφτέρης ταξιδεύει στην αρχαία Αθήνα (Ιστορία Δ’ Δημοτικού)- Ο Ξεφτέρης και οι θεοί του Ολύμπου (Ιστορία Γ’ Δημοτικού)- Ταξιδεύοντας με τους χάρτες (Γεωγραφία Δημοτικού)- Αποκάλυψη της αλήθειας (Γλώσσα Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού)και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Α' & Β' Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Γ' & Δ' Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Ε' & ΣΤ' Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Εικαστικά Α' - ΣΤ' Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μουσική Α' - ΣΤ' Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ιστορία Γ΄& Δ΄ Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Α΄& Β΄ Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Γ΄& Δ΄ Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γεωγραφία Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Ε' και ΣΤ' Δημοτικού- Sebranκαι τα Προγράμματα των περιοδικών Ramkid του δημοσιογραφικού οργα-νισμού Λαμπράκη.Αυτό που φάνηκε από τις πρώτες ημέρες ήταν ότι ο διαδραστικός πί-νακας είχε πολλές δυνατότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οιεκπαιδευτικοί για να προετοιμάσουν το μάθημά τους, αλλά και να βελτιώ-σουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.Ο διαδραστικός πίνακας λόγω της φύσης του μπορεί να χρησιμοποιεί-ται ταυτόχρονα από ομάδα μαθητών. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με σύγ-χρονες θεωρίες μάθησης που είναι βασισμένες στην αντίληψη του κοινω-νικού μαθητή.Ο σκοπός δεν ήταν να τους μάθουμε γλώσσα, Γεωγραφία ή Μαθημα-τικά αλλά να τους εξοικειώσουμε με τις νέες τεχνολογίες και να τους κά-νουμε να συμμετέχουν μιας και πριν τον πίνακα, αυτό ήταν αδύνατο ακόμηκαι με τον ειδικό εξοπλισμό που διέθετε το εργαστήριο.Χρησιμοποιήσαμε απλό λογισμικό που θα ήταν κοντά στη νοητικήτους ηλικία.Βιντεοσκοπήσαμε πολλές δραστηριότητες και χρήση προγραμμάτων.
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Ο Γ. Ν. είναι ένα δεκαεπτάχρονο αγόρι με τετραπληγία, νοητική ανε-πάρκεια και προβλήματα λόγου.Η Λ. Ρ. είναι ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι, με εγκεφαλική παράλυση,σπαστική τετραπληγία, νοητική ανεπάρκεια, και διαταραχές στην ανάπτυ-ξη του λόγου και της ομιλίας, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις που έχουνπροσκομίσει οι γονείς του στο σχολείο μας.Ο Λ. Λ. είναι ένα δεκαεξάχρονο αγόρι με νοητική ανωριμότητα καισπαστική τετραπληγία – εγκεφαλική παράλυση.Ο Γ. Ν. μέχρι τη χρήση του διαδραστικού δεν είχε επιτυχή επαφή μετον υπολογιστή. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε με το ειδικό πληκτρο-λόγιο με τα μεγάλα πλήκτρα αλλά η κινητική του αναπηρία δεν επέτρεπετη σωστή λειτουργία με αποτέλεσμα να πατάει πολλά πλήκτρα κάθε φορά.Το ίδιο συνέβη και με τα ειδικά ποντίκια και joysticks που μας παραχώρη-σε το Υπουργείο Παιδείας.Παρόλα αυτά έδειχνε ενδιαφέρον για τον υπολογιστή και παρακολου-θούσε με ενδιαφέρον τους συμμαθητές του.Με το Διαδραστικό Πίνακα πλέον η δυνατότητα παροχής μεγαλύτερηςεπιφάνειας προβολής-επιλογής  διευκόλυνε την ενεργό – πλέον – συμμετο-χή του στο μάθημα.Ξεκινήσαμε με παιχνίδια όπως το πιανάκι από το πρόγραμμα τουRamkid 11 Χριστούγεννα 2005-2006 (Παιχνίδια Χριστ Αυτοκίνητα Όργανα).Οι επιλογές (πλήκτρα πιάνου) πλέον ήταν πολύ μεγαλύτερα από τουυπολογιστή. Κατάφερε να πατά τα πλήκτρα του πιάνου και το γεγονός αυ-τό τον χαροποίησε ιδιαίτερα. Αναθέτοντας σε άλλα πρόσωπα της ομάδαςτην επιστασία της προσπάθειας του, διευκολύνθηκε η επικοινωνία και ησυνεργατικότητα.Ο Λ. Λ. είναι μια περίπου ίδια περίπτωση με κινητική αναπηρία και βα-ριά νοητική υστέρηση. Και αυτός πριν τον διαδραστικό δεν είχε επαφή μετις Νέες Τεχνολογίες. Και με αυτό το μαθητή προχωρήσαμε στη Συνεργα-τική Μάθηση.Οι  αρχικά εκπαιδευτικοί στόχοι μπορεί να θέλουν πολύ δουλειά για ναεπιτευχθούν η χαρά της συμμετοχής του αποτελούσε σημαντικό κίνητρογια όλους μας ως προς τη συνέχεια του προγράμματος.Η  Λ. Ρ. είναι και αυτή μια περίπτωση κινητικής αναπηρίας παρόμοιαμε τις προηγούμενες αλλά πολύ πιο λειτουργική. Μπορούσε να εργαστεί μετο ειδικό trackball, το ειδικό joystick  όπως και λίγο με το ποντίκι. Με το
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διαδραστικό πίνακα είχε τη δυνατότητα ακριβέστερων χειρισμών με απο-τέλεσμα να χρησιμοποιεί εφαρμογές που πριν δεν μπορούσε και να κατα-κτήσει δεξιότητες συντονισμού οι οποίες πριν, της ήταν απροσπέλαστες.Οι πιο πολλές δραστηριότητες βιντεοσκοπήθηκαν και οι σημαντικότε-ρες θα προβληθούν στο Συνέδριο.

ΕπίλογοςΗ νέα τάση και προσπάθεια στα πεδία των κοινωνικών επιστημών καιτων επιστημών του ανθρώπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε χώρες με ήδηανεπτυγμένη υπολογιστική και δικτυακή υποδομή, είναι η μετάβαση απότην Κοινωνία της Πληροφορίας στην Κοινωνία της Γνώσης.Τα τελευταία χρόνια η Συνεργατική Μάθηση με Υποστήριξη Υπολογι-στή (εφεξής ΣΜΥΥ) είναι μια από τις πιο ελπιδοφόρες ιδέες για την παροχήενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει και ενισχύει την συνεργασία μεταξύτων εκπαιδευόμενων (Lehtinen et al, 2001).  To πεδίο της ΣΜΥΥ βασίζεταισε μια νέα διεπιστημονική πρόταση έρευνας και εκπαιδευτικής πρακτικής(Koschmann, 1996).Στα κυβερνητικά περιβάλλοντα κατά τη ΣΜΥΥ αποτυπώνονται οι ση-μασιοδοτήσεις  των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ως αναπόσπαστο στοι-χείο της μάθησης, καθώς και ο ιδιαίτερος ρόλος της συμμετοχικής σχεδία-σης των εμπλεκομένων στις καταστάσεις συνεργατικής μάθησης.
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