
Ο ‘Ο∆ΥΣΣΕΑΣ’ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ’ 
αποστάσεως ∆ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ∆ηµοτικά 

Σχολεία της Κύπρου 
 
 

Παναγιώτης Σ. Aναστασιάδης (*), Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, Αγάθη Ελευθερίου, Χριστιάνα 
Φιλιππίδου, Μιχάλης Χριστοφίδης, Μαρία Ι. Αχιλλέως, A. Σεβαστίδου 

 
Παναγιώτης Σ. Aναστασιάδης (*), Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα Πληροφορικής, panas@panteion.gr
Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, c.p.constantinou@ucy.ac.cy
Αγάθη Ελευθερίου, Ελένειο ∆ηµοτικό Σχολείο Λευκωσίας, elagatha@cytanet.com.cy
Χριστιάνα Φιλιππίδου,Θ’ ∆ηµοτικό Σχολείο Πάφου, christiana_philippidou@hotmail.com
Μιχάλης Χριστοφίδης, Ελένειο ∆ηµοτικό Σχολείο Λευκωσίας 
Μαρία Ι. Αχιλλέως, Θ’ ∆ηµοτικό Σχολείο Πάφου 
A. Σεβαστίδου, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, alexia@ucy.ac.cy

 
 

Θεµατική Ενότητα: Ανοικτή και από Απόσταση εκπαίδευση  
Επίπεδο Εκπαίδευσης: ∆εύτερη Σχολική Ηλικία (∆ηµοτικό) 
Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα  
 
Περίληψη: Κατά το σχολικό έτος 2001-2002, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το 
Πανεπιστηµίου Κύπρου και η τράπεζα Κύπρου, υλοποίησαν το πρώτο πρόγραµµα εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας των 
φυσικών επιστηµών σε δυο δηµοτικά σχολεία στην Κύπρο µε την ονοµασία ‘Ο∆ΥΣΣΕΑΣ’. Το «Πανηγύρι της Επιστήµης», 
ένα περιβάλλον µη τυπικής µορφής εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήµες αποτελεί ένα είδος οργανωµένης εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας µε βασικές επιδιώξεις την εµπλοκή των παιδιών σε επιστηµονικές διαδικασίες διερεύνησης, την καλλιέργεια 
δεξιοτήτων και τη δηµιουργία θετικών στάσεων των παιδιών προς τις Φυσικές Επιστήµες. Στα πλαίσια του προγράµµατος 
Οδυσσέας, αξιοποιήθηκε η µεθοδολογία τηλεδιάσκεψης για την προετοιµασία ενός Πανηγυριού της Επιστήµης. Σε αυτή την 
εργασία παρουσιάζονται µε συνοπτικό τρόπο τα κύρια σηµεία του παιδαγωγικού µοντέλου που εκπονήθηκε, ενώ στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος µας θα τεθεί η διδακτική µεθοδολογία που υλοποιήθηκε . 
 
Λέξεις Κλειδιά: ∆ιαδραστικό σχολικό περιβάλλον, τηλεδιάσκεψη, εξ’ αποστάσεως διδασκαλία φυσικών επιστηµών 
 
Abstract: During the school year 2001-2002, the Ministry of Education and Culture of Cyprus, the University of Cyprus and 
the bank of Cyprus implemented the first program on Physics Group distance learning in two elementary schools of Cyprus, 
called “ODYSSEUS”. The science fair is a non-formal learning environment that has been developed by the Learning in 
Physics Group as a context for developing investigative skills. Its is an organized educational activity that aims to engage 
students with science as a process of inquiry and promote the development of science process skills as well as positive 
attitudes towards inquiry based learning. In the context of Odysseas we have sought to implement teleconferencing and in 
particular to develop a methodology for telecollaboration between two elementary classrooms working on preparing science 
fairs in their respective schools. The participants were two grade 6 classes in different towns in Cyprus. We will discuss the 
main aspects of the pedagogical model we employed, while our main focus will be the teaching methodology that the model 
proposes. 

1. Εισαγωγή 
Η Κοινωνία της Πληροφορίας θα αποτελέσει το νέο οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο στις αρχές του 21ου 
αιώνα (Anastasiades, 2000). Μια από τις σηµαντικότερες προτεραιότητες των ανεπτυγµένων κρατών σε 
ολόκληρο τον κόσµο, είναι να προετοιµάσουν το σύνολο του πολιτών τους προκειµένου να είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής (2001/C 292/02).  
Σε αυτή την προσπάθεια, το εκπαιδευτικό µας σύστηµα καλείται να διαδραµατίσει τον πλέον σηµαντικό ρόλο. Η 
προετοιµασία των αυριανών πολιτών είναι έργο των δηµοτικών σχολείων τα οποία οφείλουν να εντάξουν τις 
νέες τεχνολογικές εφαρµογές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στον ευαίσθητο 
χώρο µιας σχολικής αίθουσας, δεν είναι µια εύκολη υπόθεση. Η τοποθέτηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η 
δηµιουργία δικτυακών υποδοµών και η σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο, η χρήση εκπαιδευτικών πολυµέσων, και η 
προµήθεια συστήµατος τηλεδιάσκεψης εξασφαλίζουν την τεχνολογική πλευρά της όλης προσπάθειας (Harley, 
2001). 
Τα τεχνολογικά εργαλεία από µόνα τους δεν αποτελούν παρά το πρώτο βήµα στην µετάβαση από την σηµερινή 
συµβατική σχολική αίθουσα στο νέο µοντέλο της εικονικής τάξης (Norton, 2001) και του υβριδικού σχολείου 
(Rosbottom, 2001). Παράλληλα απαιτείται η εκπόνηση ενός παιδαγωγικού µοντέλου το οποίο θα αποτελέσει 
την αναγκαία θεωρητική βάση, και θα καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθούν οι νέες εκπαιδευτικές 
τεχνολογίες. 
Η ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας για την υλοποίηση της ανοιχτής και εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλίας του µαθήµατος της επιστήµης µεταξύ δύο δηµοτικών σχολείων στην Κύπρο, αποτελεί τον κεντρικό 
πυρήνα µιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συµµετέχουν το τµήµα δηµοτικής εκπαίδευσης του 
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Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, το τµήµα Πληροφορικής και Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου.  
Οι µαθητές και οι δάσκαλοι των δύο σχολείων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αποτελούν συστατικά στοιχεία 
ενός ανοικτού µαθησιακού περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου εφαρµόζονται σε πραγµατικές συνθήκες 
έννοιες όπως η τηλε-διδασκαλία, η τηλε-συνεργασία και η εικονική τάξη (Anastasiades, 2002). Ο βασικός 
στόχος αυτής προσπάθειας είναι οι µαθητές να εξοικειωθούν σταδιακά µε ένα κλιµακούµενο υβριδικό 
µαθησιακό περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία θα τους δώσει τη δυνατότητα να 
αποτελέσουν ενεργά του συστατικά στοιχεία, βρισκόµενα σε πλήρη αλληλεπίδραση τόσο µεταξύ τους όσο και 
µε τους δασκάλους τους.  
Μια από της βασικές επιδιώξεις της από κοινού διερεύνησης θεµάτων µεταξύ δύο οµάδων ήταν η επικοινωνία 
µεταξύ οµάδων µαθητών σε αυθεντικά πλαίσια που προέκυπταν από την προσπάθεια συντονισµού και 
συνεργασίας για την υλοποίηση συλλογικών στόχων.  
Στην εργασία θα περιγράψουµε τις βασικές αρχές που διέπουν την µεθοδολογία τον σχεδιασµό και την 
υλοποίηση του πρωτότυπης αυτής ερευνητικής προσπάθειας.  

2. Το Πανηγύρι της επιστήµης: ένα περιβάλλον µη τυπικής µορφής εκπαίδευσης στις 
φυσικές επιστήµες 
Το «Πανηγύρι της Επιστήµης» µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα περιβάλλον µη τυπικής µορφής εκπαίδευσης 
στις φυσικές επιστήµες που παίρνει τη µορφή µιας σχολικής εκδήλωσης. Αποτελεί ένα είδος οργανωµένης 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας µε στόχο τη µάθηση πέρα από τα πλαίσια της διδακτικής ύλης που καθορίζει η 
θεσµοθετηµένη εκπαίδευση. Σ’ αυτή τη µορφή εκπαίδευσης, οι στόχοι εστιάζονται κυρίως στην καλλιέργεια 
δεξιοτήτων και στη δηµιουργία θετικών στάσεων των παιδιών προς τις Φυσικές Επιστήµες. Οι εµπλεκόµενοι 
µαθητές έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τις φυσικές επιστήµες ως ένα πολιτισµικό προϊόν και όχι µόνο ως 
αντικείµενο τυπικής εκπαίδευσης και να κατανοήσουν πληρέστερα τη λειτουργία ορισµένων φυσικών 
φαινοµένων µέσα από διαδικασίες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης µε το κοινό της εκδήλωσης. 
∆εν είναι λίγες οι φορές που οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να δώσουν κίνητρα στα παιδιά έτσι που να έχουν όσο 
το δυνατό καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα. Η αναζήτηση εναλλακτικών κινήτρων µπορεί να οδηγήσει σε 
µια διαφορετικού τύπου µάθηση, άλλης µορφής. 
Η µη τυπική µορφή εκπαίδευσης περιλαµβάνει κάθε οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα µε στόχο τη 
µάθηση πέρα από τα πλαίσια της διδακτικής ύλης που καθορίζει η θεσµοθετηµένη εκπαίδευση. Σ’ αυτή τη 
µορφή εκπαίδευσης οι στόχοι εστιάζονται κυρίως στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στη δηµιουργία θετικών 
στάσεων των παιδιών προς τις Φυσικές Επιστήµες. Η εκδήλωση "Πανηγύρι της Επιστήµης" - παγκόσµια 
γνωστή ως Science Fair - αποτελεί µια µορφή µη τυπικής εκπαίδευσης, όπως είναι τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα σε µουσεία φυσικών επιστηµών και τις δραστηριότητες σχολικών οµίλων.  
Αυτό που φαινοµενικά διεξάγεται σ' ένα πανηγύρι επιστήµης είναι επίδειξη πειραµάτων, κατασκευών και 
εργασιών των παιδιών που σχετίζονται µε διάφορα θέµατα της Επιστήµης. Ωστόσο, βασική µαθησιακή επιδίωξη 
κατά τη διοργάνωση ενός πανηγυριού επιστήµης είναι η εµπλοκή των παιδιών σε επιστηµονικές διαδικασίες 
διερεύνησης και ειδικότερα σε µια πορεία διερεύνησης για σχεδιασµό και εκτέλεση πειραµάτων µε έλεγχο 
µεταβλητών, όπως παρουσιάζεται στην παρούσα ιστοσελίδα. 
Η συµµετοχή σ' ένα πανηγύρι επιστήµης αποτελεί κίνητρο για τα παιδιά και συµβάλλει στη δηµιουργία θετικών 
στάσεων απέναντι στο µάθηµα της Επιστήµης. Μέσα από την όλη διαδικασία διασφαλίζεται η επιστηµολογική 
επάρκεια των εννοιών που κατανοούν τα παιδιά, προάγεται η ανάπτυξη του προφορικού λόγου και 
καλλιεργείται η συνεργατικότητα, η δηµιουργικότητα και η αισθητική αγωγή. Επιπλέον, αποτελεί µια ευκαιρία 
για εµπλοκή των γονιών στο όλο µαθησιακό έργο. Οι εµπειρίες που αποκτούν τα παιδιά είναι πρωτεύουσας 
σηµασίας. 
Για την επιτυχή οργάνωση ενός πανηγυριού επιστήµης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διέλθει µέσα από δύο 
ειδών διαδικασίες: διδακτικές διαδικασίες και διαδικασίες οργάνωσης. 
Οι διδακτικές διαδικασίες απαιτούν την εµπλοκή των παιδιών σε επιστηµονικές διαδικασίες µε την εκµάθηση 
βασικών δεξιοτήτων διερεύνησης, σχεδιασµού πειράµατος και ελέγχου µεταβλητών 
Η εµπλοκή των παιδιών σε αυτές τις δραστηριότητες είναι ουσιαστική αλλά όχι αρκετή. Είναι απαραίτητη η 
εισαγωγή διερευνήσεων µέσα στα πλαίσια της διδακτικής ύλης. Για αυτό προτείνεται µια σειρά από 
δραστηριότητες οι οποίες µπορούν να εισαχθούν κατά τη διδασκαλία, αφού προσαρµοστούν και τροποποιηθούν 
ανάλογα. 
Πέρα από την εκµάθηση του επιστηµονικού τρόπου διερεύνησης, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα 
παιδιά επιλέγουν θέµατα του ενδιαφέροντός τους αλλά και των δυνατοτήτων τους. 
Αυτό που αναµένεται από τα παιδιά είναι να ασχοληθούν µε κάποιου είδους διερεύνηση για το θέµα που 
επέλεξαν και να παρουσιάσουν τα πορίσµατα και την πορεία της στο πανηγύρι της επιστήµης. Επιπλέον, θα 
πρέπει να οργανώσουν µια κατασκευή/δραστηριότητα/ πείραµα/παιγνίδι, το οποίο είτε να είναι µέρος της 
διερεύνησης είτε να ασχολείται µε το ίδιο θέµα και να αναµιγνύει ενεργά τους επισκέπτες. Ο εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να στηρίξει τα παιδιά κατά τη διάρκεια αυτής τους της προσπάθειας. 
Η πρωτοτυπία της όλης προσπάθειας που πραγµατοποιήθηκε σε δηµοτικά σχολεία στην Κύπρο κατά το σχολικό 
έτος 2002, συνίσταται στο γεγονός, ότι για πρώτη φορά, η διαδικασία του πανηγυριού αποτέλεσε το συστατικό 
στοιχείο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος εξ’ αποστάσεως προγράµµατος µε την ονοµασία ‘Ο∆ΥΣΣΕΑΣ’.  
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3. Ο Ο∆ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της επιστήµης: η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία του 
µαθήµατος της επιστήµης σε δύο δηµοτικά σχολεία στην Κύπρο 
3.1 Γενική περιγραφή  

        

Η εισαγωγή της διαδικασίας της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον σαν αυτό του δηµοτικού 
σχολείου δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψιν µια σειρά από διακριτοί παράγοντες, 
όπως το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, η επικρατούσα διδακτική µεθοδολογία, οι γνώσεις εκπαιδευτικών και 
µαθητών µε τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες κλπ 
Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος, για την υλοποίηση της ανοιχτής και εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας του µαθήµατος της επιστήµης µεταξύ δύο δηµοτικών σχολείων στην Κύπρο, αποτελεί τον κεντρικό 
πυρήνα µιας συλλογικής προσπάθειας, στην οποία συµµετέχουν το Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου, το Τµήµα Πληροφορικής και Επιστήµων της Αγωγής του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου.  
Η σύζευξη της άτυπης µορφής εκπαίδευσης µε την ονοµασία Πανηγύρι της επιστήµης όπως περιγράφηκε στην 
ενότητα 2, και της µεθοδολογίας του προγράµµατος Ο∆ΥΣΣΕΑΣ (Anastasiades 2002a), φιλοδοξεί να 
διαµορφώσει µια πρωτότυπη µεθοδολογία στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία των φυσικών επιστηµών.  
Βασικό αντικείµενο αυτής της προσπάθειας είναι οι µαθητές να εξοικειωθούν σταδιακά µε ένα κλιµακούµενο 
υβριδικό µαθησιακό περιβάλλον (Αναστασιάδης, 2001) στα πλαίσια του οποίου η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία 
θα τους δώσει τη δυνατότητα να αποτελέσουν ενεργά του συστατικά στοιχεία, βρισκόµενα σε πλήρη 
αλληλεπίδραση τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους δασκάλους τους. Το υβριδικό µαθησιακό περιβάλλον 
αποτελεί την εννοιολογική και λειτουργική ολοκλήρωση των παραδοσιακών εκπαιδευτικών µεθόδων και των 
νέων σύγχρονων προσεγγίσεων. Επίσης, οι εµπειρίες που θα αποκτήσουν οι διδάσκοντες αλλά και οι λοιποί 
εµπλεκόµενοι θα τους δώσει τη δυνατότητα – µέσα από την καταγραφή των εµπειριών τους και την, σε 
πραγµατικό χρόνο, αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων - να εκπονήσουν εναλλακτικά σχέδια προσέγγισης της 
νέας µορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», 
υλοποιήθηκε για πρώτη φορά την σχολική περίοδο 2000-2001 σε δηµοτικά σχολεία της Λευκωσίας και της 
Λεµεσού στο µάθηµα των Ελληνικών (Anastasiades, Eleutheriou & Xambiaouris, 2001) 
3.2 Στόχοι 
Θα µπορούσαµε να διακρίναµε τους στόχους µας σε δύο επίπεδα.: 
∆ιδακτικός στόχος του προγράµµατος αποτελεί η κατανόηση από την πλευρά των µαθητών βασικών εννοιών 
του µαθήµατος της επιστήµης, µέσα από µια σχεδιασµένη µεθοδολογία διερευνητικής µάθησης (Πανηγύρι της 
επιστήµης), στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ο∆ΥΣΣΕΑΣ). 
Το µεγαλύτερο όµως στοίχηµα της όλης προσπάθειας, ήταν η νέα µορφή διδασκαλίας να ενταχθεί µε τον πλέον 
οµαλό τρόπο στο υπάρχον διδακτικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των δύο σχολείων, και κυρίως στη σχολική 
καθηµερινότητα των µαθητών αλλά και των δασκάλων των δύο τάξεων. 
Η ενεργός συµµετοχή των εκπαιδευτικών τόσο στον σχεδιασµό του διδακτικού πλαισίου όσο και στην 
υλοποίηση της διδακτικής µεθοδολογίας, συνιστούν ένα ανοιχτό συνεργατικό περιβάλλον µεταξύ των µελών της 
οµάδας που συνεργάστηκαν για το πρόγραµµα. 
3.3 Το τεχνολογικό υπόβαθρο των δύο σχολείων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα 
Τα δύο δηµοτικά σχολεία που επιλέχθηκαν προκειµένου να λάβουν µέρος στο πρόγραµµα είναι το Ελένειο 
∆ηµοτικό Σχολείο της Λευκωσίας και το Θ΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Πάφου. Από το Ελένειο ∆ηµοτικό έλαβε µέρος 
στο πρόγραµµα ένα τµήµα της Ε΄ τάξης µε 24 παιδιά ενώ από το Θ΄ ∆ηµοτικό Πάφου µε ένα τµήµα της Στ΄ 
τάξης µε 30 παιδιά. 
Οι µαθητές των δύο αυτών σχολείων ήταν αρκετά εξοικειωµένοι µε τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, καθώς η 
εισαγωγή της αποτέλεσε µέρος της σχολικής καθηµερινότητας των δύο δηµοτικών σχολείων µέσω του 
προγράµµατος ΟΙΚΑ∆Ε –Ηλεκτρονικά Ταξίδια στην Πατρίδα. 
Το ΟΙΚΑ∆Ε αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα µεγάλης εµβέλειας που φιλοδοξεί να φέρει κοντά τα 
ελληνόπουλα όλου του κόσµου, σε όποιο σηµείο του πλανήτη κι αν κατοικούν, µε τη βέλτιστη χρήση των 
επικοινωνιών και των πληροφοριών.(www.oikade.gr).  
Αξιοποιήθηκε ο υφιστάµενος εξοπλισµός των δύο σχολείων ο οποίος προέρχεται από το πρόγραµµα ΟΙΚΑ∆Ε 
και αποτελείται ανά σχολική µονάδα από 3 ISDN γραµµές, 1 γραµµή Ίντερνετ, 1 τηλεόραση, 1 κάµερα 
τηλεδιάσκεψης, 1 βίντεο, 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή και 1 τηλεφωνική συσκευή. Η τεχνική υποστήριξη 
παρέχεται από τεχνικούς µε τους οποίους έχει συνάψει συµβόλαιο συνεργασίας η Τράπεζα Κύπρου και οι οποίοι 
είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις ανάγκες του Προγράµµατος ανά πάσα στιγµή. 
3.4 Μεθοδολογία  
Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν γίνει πολύ σηµαντικές συζητήσεις και έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες σε 
σχέση µε το παιδαγωγικό µοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο διαχωρίζεται από το παραδοσιακό 
µοντέλο διδασκαλίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η µεθοδολογία των ανεξάρτητων σπουδών (Wedmeyer, 1977), της 
αυτόνοµης µάθησης (Moore, 1972, 1994), και της αλληλεπιδραστικής µάθησης (Holmberg, 1989). Μια 
συγκριτική ανάλυση όλων των θεωριών, ενώ αναγνωρίζει τη σηµαντικότητά τους, διαπιστώνει την αδυναµία 
τους να θεωρηθούν ως ένα ολοκληρωµένο παιδαγωγικό µοντέλο (Keegan,1993). 
Στις µέρες µας, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται ολοένα πιο ανθρωποκεντρική και πολλές φορές 
συνδυάζεται µε παραδοσιακά προγράµµατα σπουδών. Από την άλλη πλευρά η παραδοσιακή εκπαίδευση 
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χρησιµοποιεί ολοένα και περισσότερο τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, µε αποτέλεσµα τη σύγκλιση της 
παραδοσιακής διδασκαλίας και της εξ αποστάσεως µάθησης (Picciano A 2001,pp.67, Keegan, 1996). Το τελικό 
συµπέρασµα αυτής της θεώρησης είναι ότι σήµερα προέχει η ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού µοντέλου που θα 
υποστηρίζει την σύγκλιση της παραδοσιακής και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Clark, 1983). 
Η υιοθέτηση της θεώρησης του Clark δίνει µια άλλη διάσταση στην έννοια του υβριδικού εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος. Η µετάβαση από το κυρίαρχο µοντέλο της συµβατικής τάξης στο νέο υβριδικό µαθησιακό 
περιβάλλον δεν αποτελεί µια απλή υπόθεση, καθώς υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν τις 
προσπάθειες ανανέωσης και της αλλαγής των εκάστοτε συνθηκών (Αναστασιάδης, 2002).  
Οι φάσεις υλοποίησης στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στην αποδοχή του µοντέλου της Αµερικάνικης Ένωσης για 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ADEC, 1996). 
3.5 Σχεδιασµός 
Τα επίπεδα υλοποίησης του σχεδιασµού του προγράµµατος µπορούν να διακριθούν χρονολογικά ως εξής. 
Ενότητα Α: Προπαρασκευαστική περίοδος – Σχεδιασµός δράσεων. Ενότητα Β: Υλοποίηση ∆ράσεων. Ενότητα 
Γ: Κατάρτιση οδηγού καλών πρακτικών. Ενότητα ∆: ∆ηµιουργία Οπτικοακουστικού υλικού. Ενότητα Ε: 
Κατασκευή σελίδας στο διαδίκτυο 
Στα πλαίσια της παρούσης εισήγησης θα αναφερθούµε διεξοδικά στην ενότητα Α 
 
Ενότητα Α: Προπαρασκευαστική περίοδος – Σχεδιασµός δράσεων 
Α1: Συγκρότηση Οµάδας: Η οµάδα του έργου αποτελείται από τρεις υποοµάδες:  
Οµάδα Σχεδιασµού και Υλοποίησης Έργου: Έργο της οµάδας αποτελεί η εκπόνηση των µεθοδολογιών 
διδασκαλίας, ο χρονοπρογραµµατισµός των έργων και η υλοποίηση των ενεργειών. (Κος Αναστασιάδης Π- 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου, Ελευθερίου Α, Φιλιππίδου Χ, Χριστοφορίδης Μ και Μ. Ι Αχιλλέως δάσκαλοι 
των σχολείων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα. 
Ερευνητική οµάδα: Σύµφωνα µε το µνηµόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε από τους φορείς υλοποίησης του 
«Ο∆ΥΣΣΕΑ», συγκροτείται ερευνητική οµάδα η οποία συµβάλλει στην επιστηµονική θεµελίωση της ένταξης 
νέων διδακτικών πεδίων και γνωστικών αντικειµένων. Στην οποία συµµετέχουν ο Κος Κωνσταντίνου, 
Επίκουρος καθηγητής του Τµήµατος επιστήµης της Αγωγής και η Α. Σεβαστίδου µεταπτυχιακή φοιτήτρια του 
ιδίου τµήµατος.  
Οµάδα Παρακολούθησης: Το έργο της οµάδας επικεντρώνεται στην παρακολούθηση των ενεργειών του τοµέα 
υλοποίησης έχοντας την εποπτεία του συνολικού σχεδιασµού. Τα µέλη της οµάδας συµµετέχουν µε τις θεσµικές 
τους ιδιότητες: Υπ. Παιδείας, ∆ιευθυντής ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Επιθεωρητές Σχολείων, ∆ιευθυντές 
Σχολείων, Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής, Πρόεδρος Τµ. Πληροφορικής, Τράπεζα Κύπρου. 
Οµάδα Υποστήριξης ¨Έργου: Αποτελείται από 4 φοιτητές του Τµήµατος Επιστήµης της Αγωγής του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου στα πλαίσια εκπόνησης εργασίας για το µάθηµα ‘Εισαγωγή στην Επιστήµη της 
Πληροφορικής και είναι οι Σ. Τόφαρου, Ι.Ανδρέου, Σ. ∆ηµητρίου και Ν. Αγαππίου.  
Α2: Σχεδιασµός δράσεων – Καθορισµός χρονοδιαγράµµατος 
Σε αυτό το στάδιο σχεδιάζονται οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται στα πλαίσια ενός δεσµευτικού 
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης (Πίνακας 1). 
 
 

2002 Ενότητα δράσης 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Α             
Β             
Γ             
∆             
Ε             
ΣΤ             

Πίνακας 1: Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του πιλοτικού προγράµµατος 
 
Α3: Επιλογή διδακτικής µεθοδολογίας.  
Α3.1: Επιλογή µοντέλου εισαγωγής της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας 
Οι µαθητές θα έλθουν σε επαφή µε το νέο σύστηµα διδασκαλίας σταδιακά, προκειµένου να ενταχτούν µε τον 
πλέον οµαλό τρόπο στο νέο µαθησιακό περιβάλλον. Αυτό θα επιτευχθεί µε την υλοποίηση τριών φάσεων 
δηλαδή της τηλεδιδασκαλίας, της εικονικής τάξης και της τηλεσυνεργασίας (Anstasiades, 2002a). 
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Σχήµα 1: Τα βήµατα της διδακτικής µεθοδολογίας 
 
Α3.2 Επιλογή µεθοδολογίας κατάτµησης των ακροατηρίων. 
Προκειµένου όλα τα παιδιά των τάξεων που θα επιλεγούν να πάρουν µέρος στην προτεινόµενη διαδικασία, 
επινοείται η µεθοδολογία διαχωρισµού του ακροατηρίου σε ενεργητικό και παθητικό. Το ενεργητικό 
ακροατήριο αποτελείται από 8 µαθητές που κάθονται σε παράλληλο σχηµατισµό στην κορυφή του οποίου 
βρίσκεται ο δάσκαλος και ο πίνακας. Οι µαθητές του ενεργητικού ακροατηρίου εναλλάσσονται κατά τη 
διάρκεια των διδακτικών κύκλων, προκειµένου να βιώσουν την εµπειρία του πιλοτικού προγράµµατος όλα τα 
παιδιά κάθε τάξης. 

Τηλεσυνεργασία 

Τηλεδιδασκαλία 

Εικονική Τάξη 

Οθόνη 

 

∆άσκαλος/α 

Ενεργητικό ακροατήριο 

Πίνακας

Σχήµα 2: Σχηµατική Απεικόνιση της κατάτµησης των µαθητών σε ενεργητικό και παθητικό ακροατήριο 

Παθητικό Ακροατήριο 

 
3.6 Υλοποίηση 
Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε σε πέντε 80λεπτες συναντήσεις – τηλεδιασκέψεις. 
Η πρώτη τηλεδιάσκεψη είχε τη µορφή της τηλεδιδασκαλίας, η δεύτερη και η τρίτη τη µορφή της εικονικής 
τάξης, στην τέταρτη τηλεδιάσκεψη έγινε συνεργασία µεταξύ των παιδιών των δύο τµηµάτων και στην πέµπτη 
έγινε η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.  
Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη έγινε η γνωριµία µεταξύ των παιδιών των εµπλεκοµένων τµηµάτων και ακολούθως η 
δασκάλα του Ελενείου Κα Ελευθερίου ανέπτυξε στα παιδιά και των δύο τάξεων το θέµα «Αναγνώριση και 
εντοπισµός µεταβλητών”. Τα παιδιά είχαν µπροστά τους φακέλους µε κύκλους στους οποίους κάθε φορά 
µεταβαλλόταν και ένας παράγοντας και καλούνταν να τον εντοπίσουν. Στο τέλος κλίθηκαν να θέσουν τις 
µεταβλητές στο ερώτηµα «Γιατί τα πλοία δε βουλιάζουν στη θάλασσα» και να ορίσουν τον τρόπο διερεύνησης 
του προβλήµατος. 
Στη δεύτερη τηλεδιάσκεψη που είχε τη µορφή της εικονικής τάξης, η δασκάλα του Θ΄ ∆ηµοτικού Πάφου Κα 
Φιλιππίδου, έδωσε πληθώρα προβληµάτων στις οµάδες των παιδιών και τα παιδιά καλούνταν σε κάθε πρόβληµα 
να θέσουν το ερώτηµα και να ορίσουν τις µεταβλητές και τις σταθερές. Το ενεργό ακροατήριο των παιδιών των 
δύο τµηµάτων, που το αποτελούσε µια οµάδα 8 παιδιών από κάθε τάξη της Λευκωσίας και της Πάφου, 
ανακοίνωνε τα αποτελέσµατα τα οποία προέκυπταν µετά από συζήτηση. 
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Στη συνέχεια δόθηκε στις οµάδες των παιδιών το ίδιο πρόβληµα το οποίο τα παιδιά θα έπρεπε να διερευνήσουν 
θέτοντας τους σταθερούς και τους µεταβλητούς παράγοντες, για να καθορίσουν την πορεία διεξαγωγής των 
πειραµάτων, µε τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγουν κάθε φορά σε ασφαλή και δίκαια συµπεράσµατα. 
Στην τρίτη τηλεδιάσκεψη που επίσης είχε τη µορφή της εικονικής τάξης, ο δάσκαλος από το Ελένειο Κος 
Χριστοφίδης, δίδαξε στα παιδιά το θέµα «Παράγοντες που επηρεάζουν τον ήχο». Αφού και οι δύο τάξεις 
διερεύνησαν το θέµα της έντασης του ήχου κλήθηκαν να διερευνήσουν ερωτήµατα σχετικά µε τον ήχο και σε 
κάθε ερώτηµα να θέσουν τους σταθερούς και το µεταβλητό παράγοντα. Τονίστηκε ότι για τη σωστή διερεύνηση 
των πειραµάτων κάθε φορά θα έπρεπε να µεταβάλλεται ένας µόνο παράγοντας ενώ όλοι οι άλλοι παράγοντες θα 
έπρεπε να είναι σταθεροί. Και σε αυτή την τηλεδιάσκεψη όπως και στην προηγούµενη τηρήθηκε το µοντέλο του 
ενεργητικού και παθητικού ακροατηρίου. Στο τέλος της ώρας παρουσιάστηκαν οκτώ ερωτήµατα – πειράµατα τα 
οποία θα έπρεπε να διερευνήσουν τα παιδιά στις επόµενες τηλεδιασκέψεις. 
Στο χρόνο µεταξύ της τρίτης και τέταρτης τηλεδιάσκεψης τα παιδιά των δύο τµηµάτων της Λευκωσίας και της 
Πάφου χωρίστηκαν σε οκτώ οµάδες οι οποίες ήταν τριµελείς ή τετραµελείς οι οποίες αδελφοποιήθηκαν µεταξύ 
τους, µε στόχο το συντονισµό τους ως προς την προετοιµασία ενός θέµατος για το Πανηγύρι της Επιστήµης, και 
ανέλαβαν από ένα ερώτηµα το οποίο θα έπρεπε να διερευνήσουν. 
Οι οµάδες των µαθητών σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες εξ΄ αποστάσεως οµάδες ανέλαβαν  
α) να επιλέξουν και να υλοποιήσουν µια διερεύνηση κοινού ενδιαφέροντος, 
β) να οργανώσουν µια παρουσίαση των πορισµάτων και της πορείας της διερεύνησης για την εκδήλωση του 
Πανηγυριού της Επιστήµης και  
γ) να οργανώσουν µια κατασκευή ή πειραµατική διαδικασία σχετική µε τη διερεύνηση µε σκοπό την 
αλληλεπίδραση µε το κοινό που θα επισκεφθεί το πανηγύρι.  
Οι πιο πάνω δραστηριότητες ανατέθηκαν στους µαθητές χωρίς, ωστόσο, να τους δοθούν ρητές οδηγίες για τους 
τρόπους συνεργασίας µε τις εξ΄ αποστάσεως συνεργάτιδες οµάδες. Οι οµάδες µπορούσαν είτε να ορίσουν εξ’ 
αρχής την πορεία της διερεύνησης είτε να εργαστούν χωριστά και να συγκρίνουν τις πορείες τους εκ των 
υστέρων. 
Στο σχολικό χρόνο ή αν υπήρχε η δυνατότητα στον ελεύθερο τους χρόνο τα παιδιά εργάστηκαν στις οµάδες τους 
και έθεσαν τα ερωτήµατα που έπρεπε να διερευνήσουν, τους παράγοντες που έπρεπε να προσέξουν και τα 
σχετικά πειράµατα που έπρεπε να εκτελέσουν ώστε να καταλήξουν σε ασφαλή αποτελέσµατα.  
Έτσι στην τέταρτη τηλεδιάσκεψη (Φάση Τηλεσυνεργασίας) οι αντίστοιχες οµάδες της Λευκωσίας και της 
Πάφου, συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν απόψεις και συµπλήρωσαν τα φυλλάδια τους ώστε να αρχίσουν τη 
διερεύνηση των ερωτηµάτων τους, και να κάνουν τα σχετικά πειράµατα. 
Στην πέµπτη τέλος τηλεδιάσκεψη (Φάση Τηλεσυνεργασίας) οι αντίστοιχες οµάδες παρουσίασαν τα 
αποτελέσµατα των εργασιών τους και έλεγξαν τα συµπεράσµατά τους διασταυρώνοντας τις απαντήσεις τους. 
Όπου υπήρχαν διαφωνίες, συµφωνήθηκε η επανάληψη των πειραµάτων, αφού δόθηκαν οι απαραίτητες 
διευκρινήσεις. Στο τέλος έγινε συνόψιση των εργασιών και πρόσκληση στα πανηγύρια της Επιστήµης που 
διοργανώθηκαν τον Ιούνιο οι δύο τάξεις στα σχολεία τους. Τα πανηγύρια διεξήχθησαν σε διαφορετικές 
ηµεροµηνίες ώστε να µπορέσουν να παραστούν τα παιδιά του ενός σχολείο στο πανηγύρι του άλλου. 
Αποκορύφωµα της όλης διαδικασίας είναι η διεξαγωγή του πανηγυριού της επιστήµης. Βασική µαθησιακή 
επιδίωξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προηγείται ενός Πανηγυριού της Επιστήµης είναι η εµπλοκή των 
παιδιών σε επιστηµονικές διαδικασίες διερεύνησης και ειδικότερα σε µια συγκεκριµένη πορεία σχεδιασµού και 
εκτέλεσης πειραµάτων µε σκοπό την απάντηση ενός διερευνήσιµου ερωτήµατος 
Κατά τη διεξαγωγή του προγράµµατος, οι µαθητές ,µέσω τηλεδιάσκεψης συνεργάζονται για την από κοινού 
επίδειξη πειραµάτων και κατασκευών που έχουν δηµιουργήσει στα πλαίσια του µαθήµατος της επιστήµης µε 
σκοπό την αλληλεπίδραση µε το κοινό που επισκέπτεται το πανηγύρι. 
Η σχολική εκδήλωση αποτελεί όµως την τελική φάση µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που ξεκινά αρκετό καιρό 
πριν. Κατά την περίοδο προετοιµασίας για το πανηγύρι οι µαθητές καλούνται: α) να ασχοληθούν µε κάποιου 
είδους διερεύνηση τα πορίσµατα και την πορεία της οποίας θα παρουσιάσουν στην εκδήλωση και β) να 
οργανώσουν µια κατασκευή ή πειραµατική διαδικασία σχετική µε τη διερεύνηση µε σκοπό την αλληλεπίδραση 
µε το κοινό που θα επισκεφτεί το πανηγύρι. Η πορεία διερεύνησης υλοποιείται µέσω των εξής σταδίων: 
διατύπωση ερωτήµατος, διατύπωση υπόθεσης, εντοπισµός και έλεγχος µεταβλητών και εξαγωγή 
συµπερασµάτων.  
Εκτός από την καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης, µέσα από την όλη διαδικασία προάγεται η ανάπτυξη 
επιστηµολογικής επάρκειας, η ανάπτυξη του προφορικού λόγου, η συνεργατική µάθηση, η δηµιουργικότητα και 
η αισθητική αγωγή.  
Επιπλέον, το πανηγύρι αποτελεί µια ευκαιρία για συστηµατική εµπλοκή των γονέων στο µαθησιακό έργο. 
Τέλος, η συµµετοχή σ' ένα πανηγύρι επιστήµης αποτελεί κίνητρο για τα παιδιά και συµβάλλει στη δηµιουργία 
θετικών στάσεων απέναντι στο µάθηµα της Επιστήµης. 
3.7 Αξιολόγηση 
Η µεθοδολογία του προγράµµατος «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» υιοθετεί στοιχεία από το µοντέλο της ολιστικής αξιολόγησης 
(Calder, 1995). Όµως, οι ιδιαιτερότητες ενός προγράµµατος εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε δηµοτικό σχολείο 
επιβάλλουν την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες και απαιτήσεις µιας τέτοιας προσπάθειας (Anastasiades 2002). Η εκπόνηση µεθοδολογίας αξιολόγησης 
του προγράµµατος ‘Ο∆ΥΣΣΕΑΣ’, αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές συνιστώσες του.  
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Το αντικείµενο της αξιολόγησης διακρίνεται σε δύο κύρια επίπεδα: διδακτικό–παιδαγωγικό και κοινωνικό.  
Στο ∆ιδακτικό επίπεδο, στόχος της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι η αξιολόγηση από την πλευρά των 
µαθητών και των δασκάλων της διδακτικής µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. Η επισήµανση των αδυναµιών 
στον σχεδιασµό και την υλοποίηση των διδακτικών ενοτήτων, ο εντοπισµός καλών πρακτικών που πρέπει να 
διευρυνθούν ακόµα περισσότερο και τέλος η µέτρηση της φιλικότητας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας της διδακτικής µεθόδου, αποτέλεσαν τα σηµεία κλειδιά της αξιολόγησης.  
Στο Κοινωνικό επίπεδο µας απασχόλησε το αν και κατά πόσο η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
µετέβαλλε και προς ποια κατεύθυνση την αίσθηση και την εικόνα των παιδιών για τον δάσκαλο, τους 
συµµαθητές και τον χώρο του σχολείου τους ως θεσµό κοινωνικοποίησης 

4. Συµπεράσµατα 
Σε αυτή την χρονική φάση διενεργείται η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων αξιολόγησης. Εν’ αναµονή των 
αποτελεσµάτων θα µπορούσαµε να πούµε πως η υλοποίηση του προγράµµατος ‘Ο∆ΥΣΣΕΑΣ’ ήταν για όλους 
τους συµµετέχοντες µια αρκετά σηµαντική εµπειρία, καθώς οι µαθητές, οι δάσκαλοι και το σύνολο των 
εµπλεκοµένων, ήρθαν σε επαφή µε τις νέες τεχνολογίες των επικοινωνιών και των πληροφοριών στη σχολική 
αίθουσα και µάλιστα υπό πραγµατικές συνθήκες. Η θέληση των παιδιών να συµµετάσχουν στο σύνολο των 
φάσεων του προγράµµατος, η προθυµία µε την οποία αναλάµβαναν και εκτελούσαν εργασίες όχι µόνο στην 
τάξη αλλά και στον ελεύθερο τους χρόνο, ήταν ενδεικτική του ενδιαφέροντος µε το οποίο αγκάλιασαν 
πραγµατικά το πρόγραµµα. Οι δάσκαλοι που έλαβαν µέρος στο πρόγραµµα επεσήµαναν την ευκολία µε την 
οποία τα παιδιά κατανοούσαν άγνωστες για αυτά έννοιες, αλλά και την έντονη διάθεση για συµµετοχή από το 
σύνολο των παιδιών στις δραστηριότητες του προγράµµατος. 
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