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Περίληψη: Αρκετές είναι οι ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η διάρκεια και η ποιότητα της µάθησης, ενισχύονται σηµαντικά 
όταν ο µαθητής συµµετέχει ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία. Αυτό αποτελεί το ουσιαστικό και παράλληλα το ευρύτερα 
αποδεκτό µήνυµα του «εποικοδοµισµού» και των διαφόρων µετεξελίξεων του. Σε αντίθεση µε την παραπάνω ιδανική 
περίπτωση, βρίσκεται η παρούσα πραγµατικότητα της οργανωµένης εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον, καθώς 
δηµιουργείται η εντύπωση ότι το σχολείο δεν είναι συνδεδεµένο στον επιθυµητό βαθµό µε την καθηµερινή εµπειρία. Όπως 
προκύπτει, το γεγονός ότι οι µαθητές δε µαθαίνουν σε ικανοποιητικό βαθµό από τις εµπειρίες τους, αλλά µέσω ενός 
συστηµατικού µοντέλου, το οποίο είναι το αποκορύφωµα των µαθησιακών προσπαθειών και όχι η αφετηρία, είναι ο βασικός 
χαµένος σύνδεσµος στη µαθησιακή διαδικασία. Ένα συγκεκριµένο και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγµα 
αποτελεί η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. Ανταποκρινόµενο στις παραπάνω εντοπισµένες ανάγκες, το ευρωπαϊκό 
σχέδιο Lab of Tomorrow (Εργαστήριο του Αύριο) εισάγει τεχνολογικές και παιδαγωγικές καινοτοµίες µε στόχο τη 
δηµιουργία εργαλείων τα οποία θα επιτρέψουν την ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων συνδέσµων µεταξύ της θεωρίας 
και της πράξης στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών και στην καθηµερινή ζωή. Στα πλαίσια του σχεδίου Lab of 
Tomorrow επιχειρείται ο επανασχεδιασµός του σχολικού εργαστηρίου και προσεγγίζεται µε την ανάπτυξη ενός νέου 
µαθησιακού µοντέλου βασισµένου στην παραγωγή εργαλείων τα οποία θα επιτρέψουν στους µαθητές να χρησιµοποιήσουν 
το καθηµερινό τους περιβάλλον ως το πεδίο στο οποίο θα διεξάγουν αφηρηµένα πειράµατα ελέγχοντας την εφαρµοσιµότητα 
του θεωρητικού υπόβαθρου που απέκτησαν στο σχολείο. Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία προτείνει την ανάπτυξη 
προηγµένης φορετής τεχνολογίας, µιας σειράς «εργαλείων» που ονοµάζονται axions. Τα axions ενσωµατωµένα σε 
καθηµερινά αντικείµενα (π.χ ένα επιταχυνσιόµετρο τοποθετηµένο µέσα σε µία µπάλα) ή σε ρούχα (π.χ ένας αισθητήρας 
καρδιακών παλµών ενσωµατωµένος σε ένα µπλουζάκι) χρησιµοποιούνται για τη συλλογή δεδοµένων κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων των µαθητών. Τα δεδοµένα που συλλέγονται από τα axions παρουσιάζονται µε τη χρήση κατάλληλων 
υπολογιστικών εργαλείων, συµβατών µε λογισµικό γραφικών και ανάλυσης, ώστε οι µαθητές να µπορούν εύκολα να 
διερευνήσουν καθηµερινές δραστηριότητες τους (ποδόσφαιρο, τρέξιµο κ.τ.λ) και να τις συσχετίσουν µε τη διδακτέα ύλη στο 
σχολείο. Το σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του παιδαγωγικού πλαισίου που θα επιτρέψει την επιτυχή εφαρµογή 
τεχνολογιών αιχµής στην καθηµερινή µάθηση, στην ενίσχυση της δοµιστικής προσέγγισης στην διδασκαλία των φυσικών 
επιστηµών, προεκτείνοντας τις πειραµατικές δυνατότητες, αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη, συµβάλλοντας στην 
κατανόηση της σύνδεσης της επιστήµης µε την τεχνολογία. Η απαραίτητη ανάπτυξη ενός διακριτού σχήµατος αξιολόγησης 
των εκπαιδευτικών και τεχνολογικών προσανατολισµών του σχεδίου, θα γίνει µε βάση καλά καθορισµένες µεθοδολογίες. Η 
παιδαγωγική αξία των προηγµένων τεχνολογικών εργαλείων θα εκτιµηθεί κατά την διάρκεια τριών δοκιµαστικών κύκλων 
εφαρµογής στα σχολεία. Στο σχέδιο Lab of Tomorrow, στο πλαίσιο της διαµορφούµενης κοινωνίας της πληροφορίας, 
µαθητές και καθηγητές έρχονται µαζί µε ερευνητές, ψυχολόγους, σχεδιαστές και τεχνολόγους για να σχεδιάσουν το 
εργαστήρι του σχολειού του µέλλοντος. Στην παρακάτω εργασία, παρουσιάζεται αναλυτικότερα το σχέδιο, οι στόχοι και οι 
εισαγόµενες τεχνολογικές και εκπαιδευτικές του καινοτοµίες, καθώς και η µεθοδολογία αξιολόγησής του. 
 
Λέξεις Κλειδιά: εποικοδοµιστική προσέγγιση, διδασκαλία των φυσικών επιστηµών, φορετοί υπολογιστές, αισθητήρες 
 
Abstract: There is sufficient evidence to suggest that both the persistence and the quality of learning are highly enhanced 
when the student is actively participating in the learning process. Juxtaposing this ideal with the current reality of organized 
learning in school environments creates the impression that the school is not connected at the desirable degree with daily life 
experiences. As it turns out the main link missing in the learning process is that students do not learn sufficiently through 
experience but through a systemic model based approach, which should be the culmination of learning efforts and not the 
initiation. One particular and most striking example is science teaching. The Lab of Tomorrow European project is 
introducing innovation both in pedagogy and technology. It aims at developing tools that will allow for as many links of 
teaching of natural sciences as possible with every day life. In the framework of the Lab of Tomorrow project the re-
engineering of the school lab is proposed by developing a new learning scheme based on the production of tools that will 
allow students to use their every day life environment as the field where they will conduct sophisticated experiments 
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experiencing the applicability of the theoretical background given at school. The partnership proposes the development of 
advanced wearable technology, a series of “artefacts”, called axions. The axions embedded in every day objects (for example 
an accelerometer may be embedded inside a ball) or in cloths (for example a heart pulse meter may be embedded in a T-shirt) 
are used in order to collect data during students’ activities. The data collected by the axions are presented with the use of 
advanced programming tools compatible with graphing and analysis software components so that students can easily 
investigate daily activities (e.g football, jogging) and correlate them with the theory taught at school. The project aims to 
develop the pedagogical framework that will allow successful application of the emerging technology in everyday learning, 
that will enhance the constructivist approach in science teaching, that will expand the experimental possibilities, develop 
critical capacity and thus contributing to the process of understanding the relationship between science and technology. The 
necessary development of a concrete evaluation scheme of both aspects of the project will be done according to well-defined 
methodologies. The educational value of the advanced technological tools will be evaluated during the three cycles of school-
centered work. In the Lab of Tomorrow project, in the framework of the currently developing information society, students 
and teachers will come together with researchers, psychologists, designers and technologists to re-engineer the lab of the 
school of tomorrow. Ιn the following paper the project is presented more analytically, as well as the  project’s aims, 
technological and pedagogical innovations and it’s evaluation methodology. 
 

1. Eισαγωγή  
Στην ιστορία η επιστήµη έχει εξελιχθεί µέσα από την παρατήρηση, την έρευνα, τη διατύπωση υποθέσεων, τον 
έλεγχο αυτών των υποθέσεων µε τη χρήση του πειράµατος και τη συλλογή δεδοµένων, την αποδοχή ή απόρριψη 
των υποθέσεων, τη διατύπωση θεµατικών ενοτήτων για περαιτέρω έρευνα. Φαίνεται όµως ότι στο σχολείο αυτή 
η διαδικασία της απόκτησης της επιστηµονικής γνώσης αντιστρέφεται. Η επιστήµη παρουσιάζεται ως ένα 
συµπαγές σύνολο γνώσεων, το πείραµα αποτελεί την παρουσίαση του φαινοµένου, ενώ στις ερωτήσεις δίδεται 
απάντηση πριν καν διατυπωθούν. Το παραπάνω έχει σαν αποτέλεσµα ο µαθητής να αποκτά περιορισµένη γνώση 
µέσω τυπικών ερωτήσεων ελέγχου, και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η «επιβεβληµένη» αλλά ανεπαρκής 
γνώση, στερείται µακροπρόθεσµης διατήρησης. Πιθανές και ρεαλιστικές λύσεις έχουν προταθεί. Σύµφωνα µε 
[E.v. Glasersfeld, 1995] η εποικοδοµιστική1 προσέγγιση έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα καρποφόρα στην 
επιστηµονική διδασκαλία. Σε αυτό το µοντέλο η απόκτηση γνώσης είναι αποκλειστικά θέµα προσωπικών 
πνευµατικών δραστηριοτήτων. Από την άλλη πλευρά, ο εποικοδοµισµός [R. Duit, 1995] στη θεωρητική, τη 
λεγόµενη «πρωταρχική» του µορφή, είναι πρόταση αµφιλεγόµενη. H συνιστώσα της καθοδήγησης είναι απούσα 
από το µοντέλο και για αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο να διαµορφωθούν διερευνητικές µέθοδοι και κώδικες, 
ικανές να αποδώσουν την επιρροή της καθοδήγησης στις µαθησιακές διαδικασίες. Πραγµατιστικές µετεξελίξεις 
του παραπάνω µοντέλου, αποδέχονται την εκµάθηση ως αποτέλεσµα της διαδικασίας της ατοµικής γνωστικής 
δόµησης και δηλώνουν την εξάρτηση της διαδικασίας αυτής από κατάλληλα µαθησιακά περιβάλλοντα, είτε 
λαµβάνουν υπόψη τη µαθησιακή περίπτωση, το κίνητρο και τις επικοινωνιακές συνθήκες [Μ.D. Merill, 1991], 
[Β. Weidenmann, 1993], [S.J Derry, 1996], [H. Mandl et al., 1997], [W.M Roth, 1995]. Όπως προκύπτει, το 
βασικό στοιχείο που λείπει από τη µαθησιακή διαδικασία είναι το γεγονός ότι οι µαθητές δε µαθαίνουν σε 
ικανοποιητικό βαθµό από τις εµπειρίες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ανεπάρκειας των διδακτικών 
µοντέλων αποτελεί η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. Οι φυσικές επιστήµες έχουν ως αντικείµενο τους τη 
µελέτη της φύσης και του κόσµου γύρω µας, και έτσι η διδασκαλία τους δεν µπορεί να διαχωριστεί από τις 
καθηµερινές εµπειρίες, όπως αυτές αποκτώνται δια µέσου της καθηµερινής αλληλεπίδρασης των µαθητών µε τα 
φυσικά φαινόµενα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η τεχνολογία παρέχει κάποια βοήθεια µε την παροχή εκπαιδευτικών 
επιστηµονικών οργάνων και λογισµικού. Η δύναµη και το πρόβληµα µε τα σύγχρονα επιστηµονικά όργανα τα 
οποία χρησιµοποιούνται στο σχολικό εργαστήριο απεικονίζονται µε τη χρήση του όρου «µαύρο κουτί» που 
συνήθως χρησιµοποιείται για να τα περιγράψει. Τα σύγχρονα «µαύρα κουτιά» είναι αρκετά αποτελεσµατικά 
στις µετρήσεις και στη συλλογή δεδοµένων, επιτρέποντας ακόµα και σε αρχάριους να εκτελούν «προχωρηµένα» 
επιστηµονικά πειράµατα τα οποία βασίζονται τις περισσότερες φορές σε προηγµένες προσοµοιώσεις.  
Παράλληλα την ίδια στιγµή, αυτά τα «µαύρα κουτιά» είναι «αδιαφανή» αφού οι εσωτερικοί τους µηχανισµοί 
είναι συχνά κρυµµένοι και ως εκ τούτου ελάχιστα κατανοητοί από τους χρήστες. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα 
επιβλητικά στην εµφάνιση καθιστώντας έτσι δύσκολη για τους µαθητές την αίσθηση µιας προσωπικής σύνδεσης 
µε την επιστηµονική δραστηριότητα. ‘Σε πολλούς µαθητές εργαστήριο σηµαίνει να µεταχειρίζεσαι εξοπλισµό 
και όχι να µεταχειρίζεσαι ιδέες’ [V. N. Lunetta, 1998]. Η ηλεκτρονική και η υπολογιστική τεχνολογία έχει 
ενισχύσει αυτή την τάση προσθέτοντας στα επιστηµονικά εργαστήρια και τις αίθουσες µε ολοένα και 
περισσότερα αδιαφανή «µαύρα κουτιά». 
Παραδόξως, η ίδια ηλεκτρονική τεχνολογία που συνέβαλε σε αυτήν την αποξένωση της επιστήµης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να επανεισάγει µία ιδιαίτερα δηµιουργική και αισθητική διάσταση στο σχεδιασµό του 
επιστηµονικού εξοπλισµού και ιδιαίτερα στον τοµέα της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήµες. Το σχέδιο Lab of 
Tomorrow2 εισάγει καινοτοµίες και στην παιδαγωγική και στην τεχνολογία. Στόχος είναι η δηµιουργία 
εργαλείων τα οποία θα επιτρέψουν την ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων συνδέσµων ανάµεσα στη 
διδασκαλία των φυσικών επιστηµών και στην καθηµερινή ζωή. 

                                                 
1 Χρησιµοποιείται για την απόδοση του αγγλικού όρου constructivist [S. Papert, 1994, M. Resnick, 1993]. Ο όρος 
αναφέρεται στην βιβλιογραφία επίσης και ως constructionism [E.v. Glasersfeld, 1995, R. Duit, 1995]. 
2 Το σχέδιο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράµµατος IST- Information Society 
Technologies, 5ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (Aρ. Συµβ.: IST-2000-25076) 
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2. Περιγραφή του σχεδίου 
Τεχνολογική Καινοτοµία. Η συνεργασία προτείνει τη ανάπτυξη φορετής τεχνολογίας, µέσω µιας σειράς 
‘εργαλείων’ που ονοµάζονται axions3, τα οποία θα επιτρέψουν στους µαθητές να διερευνήσουν φυσικά µεγέθη 
µέσα από τις καθηµερινές δραστηριότητες τους και οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν να κάνουν µε τη 
συλλογή δεδοµένων για εκτεταµένες χρονικές περιόδους, Τα axions ενσωµατωµένα σε καθηµερινά αντικείµενα 
(π.χ ένα επιταχυνσιόµετρο µπορεί να τοποθετηθεί µέσα σε µία µπάλα) ή σε ρούχα (π.χ ένας αισθητήρας 
καταγραφής καρδιακών παλµών ενσωµατωµένος σε ένα µπλουζάκι) θα χρησιµοποιηθούν για τη συλλογή 
δεδοµένων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων των µαθητών. Σηµαντικοί παράγοντες για το σχεδιασµό τους 
είναι η εργονοµία και το κόστος τους, έτσι ώστε να µην παραµείνουν ως αντικείµενα στον εργαστηριακό πάγκο 
ή να χρησιµοποιηθούν από µικρό αριθµό χρηστών. Τα δεδοµένα που συλλέγονται από τα axions θα 
παρουσιάζονται µε τη χρήση προηγµένων υπολογιστικών εργαλείων συµβατών µε λογισµικό γραφικών και 
ανάλυσης ώστε οι µαθητές να µπορούν εύκολα να διερευνήσουν κατευθύνσεις και µοντέλα και να τα 
συσχετίσουν µε τη διδακτέα ύλη στο σχολείο. 

 
 

Σχήµα 1: Το πέρασµα από τις καθηµερινές δραστηριότητες στη διδασκαλία των θετικών επιστηµών. 
 
Στόχοι του σχεδίου. Το σχέδιο Lab of Tomorrow αποσκοπεί στην ανάπτυξη το παιδαγωγικού πλαισίου που θα 
επιτρέψει την επιτυχή εφαρµογή τεχνολογιών αιχµής στην καθηµερινή µάθηση. Ο στόχος είναι η επέκταση της 
µαθησιακής διαδικασίας και έξω από τα χρονικά και τα χωρικά όρια της τάξης, στο εξωτερικό περιβάλλον και 
µε επιθυµητή διάρκεια στις καθηµερινές δραστηριότητες. Τα axions θα χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη του 
στόχου αυτού. Η εφαρµογή του σχεδίου προβλέπει τρεις κύκλους εφαρµογής σε πραγµατικά σχολικά 
περιβάλλοντα (Αυστρία, Γερµανία Ελλάδα, Ιταλία). Για τους δύο πρώτους κύκλους και µε βάση το υιοθετηµένο 
πρόγραµµα διδασκαλίας θα αναπτυχθεί ένα συγκροτηµένο παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο ενσωµατώνονται και 
οι βασικοί µαθησιακοί στόχοι του σχεδίου, ενώ στον τρίτο (σχεδιασµός εργασιών από τους µαθητές) οι 
παιδαγωγικές θεωρίες και το µοντέλο του εποικοδοµισµού θα γίνουν πράξη. 
Το σχέδιο αποσκοπεί επίσης στο να ενισχύσει τη δοµιστική προσέγγιση στη διδασκαλία των φυσικών 
επιστηµών. Συνήθως προσχεδιασµένα πειράµατα χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. 
Στα πλαίσια του εφαρµοζόµενου σχεδίου οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα axions για 
να οργανώσουν τα δικά τους πειράµατα, τα οποία και θα εκτελέσουν αυτόνοµα. Με αυτόν το τρόπο δίνονται 
κίνητρα στους µαθητές, προσοµοιώνεται πλήρως η έννοια της επιστηµονικής αναζήτησης, προεκτείνονται οι 
πειραµατικές δυνατότητες, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, διαπιστώνεται η βαθύτερη σύνδεση των 
επιστηµονικών εννοιών από φαινοµενικά διαφορετικά επιστηµονικά πεδία και καθίσταται δυνατή η καλύτερη 
κατανόηση της σχέσης της επιστήµης µε την τεχνολογία.  
Στόχο του σχεδίου αποτελεί επίσης η επιδίωξη ίσης και παράλληλης ανάπτυξης των παιδαγωγικών και 
τεχνολογικών καινοτοµιών. Το σχέδιο Lab of Tomorrow4 στοχεύει να δηµιουργήσει νέα εκπαιδευτικά εργαλεία 
και το κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον για την εφαρµογή τους ώστε να εξυπηρετούνται οι προαναφερθέντες 
στόχοι της προτεινόµενης παιδαγωγικής προσέγγισης. Η φορετή τεχνολογία των axions µέσα στο κατάλληλο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και τα επί µέρους υπολογιστικά εργαλεία χρησιµοποιούνται για το 
σκοπό αυτό. Πολλά φαινόµενα στη Φυσική, στη Χηµεία και τη Βιολογία µπορούν να διερευνηθούν µέσα από 
την ανάλυση των δεδοµένων των καθηµερινών δραστηριοτήτων που συλλέγονται µε τα παραπάνω «έξυπνα» 

                                                 
3 H συνεργασία επέλεξε το συγκεκριµένο όνοµα για δύο λόγους: Στη Φυσική το axion είναι ένα υποθετικό στοιχειώδες 
σωµάτιο. Αν και το axion -εφόσον βέβαια υπάρχει- έχει ελάχιστη µάζα, τα axions έχουν παραχθεί σε αφθονία κατά το Βing 
Bang, και τα axions που έχουν παραχθεί είναι ο βασικός υποψήφιος  για τη σκοτεινή ύλη στο σύµπαν. Ο δεύτερος λόγος 
είναι το λεκτικό παιχνίδι ανάµεσα στη λέξη axion και στην αγγλική λέξη action. 
4 Το σχέδιο υλοποιείται από µια ευρωπαϊκή κοινοπραξία η οποία περιλαµβάνει 11 εκπαιδευτικά και τεχνολογικά  ινστιτούτα 
από 6 Ευρωπαϊκές χώρες: Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA), το Πανεπιστήµιο του Μπέρµινγχαµ (UoB), τη 
Συνεργασία για την Έρευνα για τη ∆ια Βίου Εκπαίδευση (the Consorzio per la ricerca e l’ educazione permanente, COREP), 
ANCO S.A, το Πανεπιστήµιο του Ντόρτµουντ (UniDo), τον εκπαιδευτικό οργανισµό Ελληνογερµανική Αγωγή (EA) και 
ένα δίκτυο 5 σχολείων.      
 

 439



εργαλεία. Το σχέδιο έχει επίσης και έναν άλλο ισοβαρή και σπουδαίο στόχο στο επίπεδο της κοινωνικής 
διάστασης της µάθησης. Θα επιχειρηθεί η υπέρβαση των στενών ορίων της τάξης µε την ύπαρξη ενός δικτύου 
σχολείων τα οποία θα συλλέγουν παρόµοια δεδοµένα και θα ζητούν από τους µαθητές να συγκρίνουν τα 
δεδοµένα µεταξύ τους π.χ την επίδραση των διαφορετικών µεγεθών των γηπέδων στο συνολικό πόσο ενέργειας 
που καταναλώνουν οι µαθητές. Με αυτό τον τρόπο η έρευνα γίνεται µια συλλογική διαδικασία αφού οι 
αλληλεπιδράσεις δε θα περιοριστούν στο επίπεδο της ανάλυσης των δεδοµένων αλλά θα είναι συνεχείς ήδη από 
το πιο θεµελιώδες επίπεδο της συγκρότησης των υποθέσεων, εναλλαγής απόψεων, ανακοίνωσης και διάδοσης 
των αποτελεσµάτων της ανάλυσης και της επεξεργασίας των δεδοµένων που συλλέχθηκαν και τα οποία σε 
συστηµατική βάση θα κατατίθενται στη διαδικτυακή βάση δεδοµένων του Lab of Tomorrow. Βασικό στόχο 
αποτελεί επίσης και η ανάπτυξη ενός διακριτού σχήµατος αξιολόγησης του προτεινόµενου εκπαιδευτικού και 
τεχνολογικού πλαισίου του σχεδίου. 
 
3. Γεφυρώνοντας το χάσµα µεταξύ παιδαγωγικής και τεχνολογίας αιχµής  
Η τεχνολογία ολοένα και περισσότερο επιστρατεύεται για να την κατασκευή παιχνιδιών και συσκευών για τα 
παιδιά Τα «παλιά» παιχνίδια γίνονται «εξυπνότερα» ενώ νέα σχεδιάζονται. Το σχέδιο Lab of Tomorrow 
επιχειρεί την πραγµατική συµµετοχή των µαθητών στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη χρήση, νέων 
τεχνολογικά προηγµένων ιδεών στο παιχνίδι. Με αφετηρία ότι το παιχνίδι είναι διασκέδαση, το σχέδιο θα φέρει 
τεχνολογία αιχµής στην τάξη και θα επιχειρήσει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νέων, προτείνοντας 
παράλληλα, νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Υπάρχει επίσης η τάση από µέρος της παιδαγωγικής κοινότητας 
να επικρίνεται η βιοµηχανία παιχνιδιών για τη µη δηµιουργία ικανού αριθµού παιδαγωγικών παιχνιδιών. Το 
σχέδιο Lab of Tomorrow δίνει τη δυνατότητα και την πρόκληση στην εν λόγω κοινότητα να σχεδιάσει νέα 
«παιχνίδια» και στη συνέχεια να τα αξιολογήσει. Στο Lab of Tomorrow οι µαθητές και οι καθηγητές θα 
εµπλακούν στο σχέδιο όχι µόνο ως απλοί χρήστες, αλλά και ως σχεδιαστές. Στον τελευταίο µάλιστα κύκλο της 
εφαρµογής στο σχολείο οι µαθητές και οι καθηγητές (οι οποίοι ήδη θα έχουν εξοικειωθεί µε την ιδέα ότι η 
επιστηµονική διερεύνηση είναι µια διαδικασία στην οποία µπορούν να συµµετέχουν καθηµερινά, δηµιουργικά 
και ευχάριστα) θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν τα δικά τους σενάρια για τη µελέτη φαινοµένων της 
καθηµερινής τους ζωής. Αυτές οι προτάσεις θα δηµιουργήσουν νέες ιδέες για τη δηµιουργία νέων εργαλείων 
παιχνιδιών. 
 
4. Αξιολόγηση και εθνογραφική έρευνα 
Η αξιολόγηση της προτεινόµενης διδακτικής προσέγγισης θα έχει βασικά τρεις προσανατολισµούς: αξιολόγηση 
της εκπαίδευσης των µαθητών, αξιολόγηση του προτεινόµενου παιδαγωγικού πλαισίου και εθνογραφική 
αξιολόγηση. Όσον αφορά στην αξιολόγηση της εκπαίδευση των µαθητών, πρώτα θα αξιολογηθεί η εµπλοκή των 
µαθητών στην επιστηµονική διερεύνηση. Το βασικό θεωρητικό ζήτηµα που προκύπτει από το προτεινόµενο 
σχέδιο και χρήζει επισταµένης έρευνας, είναι το κατά πόσο η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
και δη η τεχνολογία των φορετών συστηµάτων, µπορεί να προσφέρει µια ποιοτική αναβάθµιση στη διδασκαλία 
των φυσικών επιστηµών στο επίπεδο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σε µια τέτοια περίπτωση η εισαγωγή της 
τεχνολογίας δεν νοείται ως αντικαταστάτης της συµβατικής διδασκαλίας αλλά µάλλον ως επιπρόσθετο εργαλείο 
το οποίο πρέπει να δικαιολογήσει την εισαγωγή του µέσα από την ποιοτική αναβάθµιση που προσφέρει στην 
καθηµερινή σχολική πρακτική. Στα πλαίσια της εθνογραφικής αξιολόγησης, το σχέδιο θα λάβει υπόψη του τα 
διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη και θα µελετήσει συµπεριφορές µαθητών και καθηγητών από 
διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα απέναντι στην εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 
καθώς επίσης και τις συµπεριφορές µεταξύ των µαθητών που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. 
 
5. Προοπτική και προσδοκώµενα αποτελέσµατα 
Στα πλαίσια του σχεδίου όλες οι εκπαιδευτικές και τεχνολογικές πλευρές θα ερευνηθούν και θα γίνουν 
αντικείµενο επεξεργασίας σε µια ανοικτή διερευνητική βάση, προωθώντας τις καινοτοµίες. Οι νέες ιδέες, 
έννοιες και τεχνολογίες θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν σε πραγµατικό σχολικό περιβάλλον. Για τη 
διευκόλυνση της εισαγωγής τόσο των τεχνολογικών όσο και των εκπαιδευτικών στοιχείων του σχεδίου, 
προβλέπονται αποτελεσµατικοί τρόποι προβολής και διάδοσης των εκπαιδευτικών προϊόντων και 
συµπερασµάτων. Η σύνθεση της συνεργασίας λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας για την εξασφάλιση της 
απαιτούµενης εµπειρογνωµοσύνης για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου και την ολοκλήρωση των 
απαραίτητων δραστηριοτήτων. Στη σύνοδο IST’99 “Children Shaping the Future” εκφράστηκε έντονα η ελπίδα 
και η επιθυµία τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν τη φωνή τους για να φέρουν µια νέα αίσθηση και ιδέες στον νέο 
IST κόσµο που διαµορφώνεται. Στο σχέδιο Lab of Tomorrow, απόλυτα σύµφωνο µε το ως άνω πνεύµα, οι 
µαθητές έρχονται µαζί µε τους καθηγητές, τους ερευνητές, τους ψυχολόγους και τους τεχνολόγους για να 
σχεδιάσουν το εργαστήριο του σχολειού του µέλλοντος.  
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