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Σύγκριση της Τυπικής ∆ιδασκαλίας και της ∆ιδασκαλίας µε τη Βοήθεια Υπολογιστή
στη Μάθηση της Πάσας µε τα ∆άχτυλα στην Πετοσφαίριση
Νίκος Βερναδάκης,1 Παναγιώτης Αντωνίου,2 Ηρακλής Κέλλης, & Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου.2
1ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
2ΤΕΦΑΑ, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Περίληψη
Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να προσδιορίσει την αποτελεσµατικότητα της παραδοσιακής διδασκαλίας, και της διδασκαλίας µε την βοήθεια του Η/Υ στην εκµάθηση της πάσας µε τα δάχτυλα στην πετοσφαίριση. Οι συµµετέχοντες ήταν 32 µαθητές γυµνασίου της πρώτης και δευτέρας τάξης, που τυχαία κατανεµήθηκαν σε µια από της δυο οµάδες διδασκαλίας: α) παραδοσιακή διδασκαλία (TI) και β) διδασκαλία µε την
βοήθεια του Η/Υ (CAI). Σε κάθε οµάδα αφιερώθηκαν εννιά 40-λεπτες περίοδοι διδασκαλίας. Η οµάδα (TI)
µάθαινε την δεξιότητα της πάσας µέσα από διαδοχικές και προοδευτικές δεξιότητες που συνοδεύονταν από
ασκήσεις και πρακτική επανάληψη δια µέσου ενός δασκάλου. Η οµάδα διδασκαλίας µε τη βοήθεια του υπολογιστή µάθαινε την δεξιότητα της πάσας µέσα από διαδοχικές και προοδευτικές δεξιότητες που συνοδεύονταν από ασκήσεις και πρακτική επανάληψη δια µέσου ενός προγράµµατος πολυµέσων. Στην αρχή και στο
τέλος της έρευνας οι οµάδες έλαβαν ένα τεστ γνώσης πολλαπλής επιλογής και ένα τεστ δεξιότητας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ της παραδοσιακής και της οµάδας των
υπολογιστών όσον αφορά τα τεστ γνώσης και δεξιότητας. Συµπερασµατικά η τεχνολογία των πολυµέσων
είναι το ίδιο αποτελεσµατική µε την παραδοσιακή διδασκαλία στην εκµάθηση των δεξιοτήτων.
Λέξεις κλειδιά: ∆ιδασκαλία µε την βοήθεια Η/Υ, εφαρµογή πολυµέσων και κινητική δεξιότητα
COMPARISON OF DIRECT INSTRUCTION AND COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION ON
LEARNING THE SKILL OF SETTING IN VOLLEYBALL
Nikos Vernadakis, Panagiotis Antoniou, Heracles Kellis, & Efthimis Kioumourtzoglou
Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of computer – assisted instruction on learning the
skill of setting in volleyball. The participants were 32 high school students of first and second grade, aged 1214 years old, who were randomly assigned to one of two teaching method groups: a) traditional instruction
(TI) and b) computer – assisted instruction (CAI). Each group received nine 40-min periods of instruction, on
successive and separate days. TI group subjects experienced the skill of setting through a series of progressive skills accompanied with drill and repetition of practice presented by an instructor. The CAI group experienced the skill of setting through a series of progressive skills accompanied with drill and repetition of
practice presented by a multimedia program. In the beginning and the end of this study the groups received
a 10-item multiple-choice knowledge and a skill test. The result indicated that there were no significant differences between the TI and CAI groups concerning the knowledge and skill test. The results suggest that
the multimedia technology as a teaching aid is as effective and profitable as the traditional teaching method
on learning skills.
Key words: Computer - assisted instruction, multimedia application, and motor skill.
Εισαγωγή

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές
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στην εκπαίδευση. Οι τεχνολογικές καινοτοµίες και
οι εφαρµογές κάνουν την εµφάνισή τους σε πολλούς τοµείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
όπως υποστηρίζει ο Gross (1995), η τεχνολογία θα
συνεχίζει να αλλάζει µε γρήγορους ρυθµούς για τα
επόµενα 10 έως 15 χρόνια. Αυτό είχε σαν συνέπεια
η εισαγωγή της τεχνολογίας στα σχολεία να εξελιχθεί σε µια µεγάλη επιχείρηση, σε µία προσπάθεια
να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα µέσα για να
συνδεθούν τα σχολεία και τα κολέγια µε την «κοινωνία της πληροφορίας» (West, 1995, 1996).
Σύµφωνα µε την άποψη του διοικητικού και εκ
παιδευτικού προσωπικού, οι υπολογιστές και η εκ
παιδευτική διαδικασία µε την βοήθεια της τεχνολογίας, ασκούν θετική επίδραση στην ποιότητα της
διδασκαλίας και της έρευνας (Lehmann, Freedman, Massad & Dintzis, 1999). Οι µαθητές µε τη
σειρά τους δηλώνουν ότι η διαθεσιµότητα των
ηλεκτρονικών πηγών είναι χρήσιµη στην εργασία
τους (Goggin, Finkenberg & Morrow, 1997). Η τεχνολογία λοιπόν µπορεί να είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για µια επιτυχή διδασκαλία και ένα επιτυχές µαθησιακό περιβάλλον.
Τις απόψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας έρχονται να ενισχύσουν έρευνες, σχετικά µε το κόστος παράδοσης της εκπαιδευτικής διδασκαλίας
µέσω εφαρµογής πολυµέσων, εκπαίδευσης από
απόσταση, ή συστήµατος τηλεσυνδιάσκεψης, οι
οποίες δείχνουν ότι η αποταµίευση (χρήµατα, πόροι, χρόνος κ.α.) επιτυγχάνεται συχνά χωρίς την
απώλεια της αποτελεσµατικότητας και µπορεί
ακόµη και να διευρύνει το µαθησιακό περιβάλλον
(Castellan, 1993).
Είναι γεγονός ότι µελλοντικά η εκπαίδευση
και η κατάρτιση θα χρειάζεται κατάλληλα εργαλεία που θα είναι σε θέση να υπερνικήσουν την
απόσταση, το χρόνο, και τις απαιτήσεις απόδοσης.
Τέτοιες απαιτήσεις προσδιορίζονται από την γεωγραφική αύξηση των κέντρων διανοµής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση σε θέµατα τεχνολογίας, και την αποτελεσµατικότητα της µάθησης που παρέχεται από την
ολοκληρωµένη χρήση πολλαπλών µορφών διδασκαλίας. Τέτοια εργαλεία µπορούν να αναπτυχθούν µε την χρήση των συστηµάτων επικοινωνίας
πολυµέσων µε σκοπό την εκπαίδευση (Papandreou
& Adamopoulos, 1998).
Παρόλο που η χρήση της διδασκαλίας µε την
βοήθεια του Η/Υ αυξάνεται, η έρευνα για τον κλάδο της φυσικής αγωγής είναι πολύ περιορισµένη
(Gregger & Metzler, 1992). Οι λιγοστές έρευνες δείχνουν ότι η διδασκαλία µε την βοήθεια του Η/Υ
είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για την γνώση κανόνων (π.χ., φυσική του αθλητισµού), την αθλητική
δραστηριότητα (π.χ. πετοσφαίριση) και την φυσική
ικανότητα (π.χ. όργανο ελέγχου MacHeart), ενώ
υπάρχουν επίσης εκπαιδευτικές χρήσεις της εικονι-
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κής πραγµατικότητας (π.χ. εικονικό παιχνίδι Racquetball) για τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής
(Silverman 1997). Γι’ αυτό το λόγο στην εργασία
τους ο Mohnsen και οι συνεργάτες του (Mohnsen,
1995b; Mohnsen & Thompson, 1994-95; Mohnsen,
Thompson & Mendon, 1996) αναφέρουν έναν σηµαντικό αριθµό προγραµµάτων διδασκαλίας µε τη
βοήθεια του Η/Υ, παρουσιάζοντας αριθµούς τηλεφώνων και διευθύνσεων διαδικτύου (Ross, 1994;
McLean, 1996).
Η διδασκαλία µε την βοήθεια του Η/Υ µπορεί
να προσφέρει προσαρµοσµένη διδασκαλία σ’ έναν
απεριόριστο αριθµό µαθητών ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του. Επιπρόσθετα, αν λάβουµε υπόψη
την τάση πολλών πανεπιστηµίων για µεγαλύτερες
αίθουσες διδασκαλίας που υποστηρίζονται από
ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικής, εφαρµογές πολυµέσων και διαδραστικά σεµινάρια, δηµιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες, για την ενίσχυση της διδασκαλίας στην τάξη (Goggin, Finkenberg & Morrow, 1997). Συγκεκριµένα, µε διαδραστικά σεµινάρια πολυµέσων ο εκπαιδευτικός µπορεί να διδάσκει στο πολλαπλάσιο µεγάλα τµήµατα
µαθηµάτων και να προσαρµόζει ευκολότερα την
διδασκαλία στις ιδιαιτερότητες του κάθε µαθητή.
Οι µαθητές µε την σειρά τους είναι πιθανό να
ανταποκριθούν στην ενισχυµένη διδασκαλία µε
µεγαλύτερο ενδιαφέρον, κατανόηση και δέσµευση.
Το λογισµικό που δίνεται στον εκπαιδευτικό, προκειµένου να ελεγχθούν οι µαθητές, µπορεί να διαχειριστεί τα στοιχεία όσον αφορά την πρόοδο τους
και τον χρόνο που ξοδεύουν στο πρόγραµµα
(Goggin, Finkenberg & Morrow, 1997).
Η βιβλιογραφία παρέχει στοιχεία για την ανωτερότητα της διδασκαλίας µε την βοήθεια του Η/Υ
έναντι τις παραδοσιακής µεθόδου διδασκαλίας
όσον αφορά την µάθηση ικανοτήτων όπως η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλήµατος (Safrit, Ennis & Nagle, 1988 Bowman, 1995). Για παράδειγµα
µια προσοµοίωση διδασκαλίας µε την βοήθεια του
Η/Υ για θέµατα υγείας και φυσικής κατάστασης
βρέθηκε να βελτιώνει τις ικανότητες επίλυσης προβλήµατος, προπτυχιακών φοιτητών στο πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ (Safrit, Ennis & Nagle,
1988).
Άλλες πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι η διδασκαλία µε την βοήθεια του Η/Υ είναι ένα βιώσιµο
και αποτελεσµατικό συµπλήρωµα στη διδασκαλία
της φυσικής αγωγής. Ενώ ανακάλυψαν ακόµα ότι
η διδασκαλία µε την βοήθεια του Η/Υ είναι τόσο
αποτελεσµατική όσο και η παραδοσιακή διδασκαλία στη µάθηση κινητικών (Ross, 1994; Steffen &
Hansen, 1987; Summers, Rinehart, Simpson, Redlich, 1999) και γνωστικών ικανοτήτων (Deere,
Wright & Solomon, 1995; Guthrie & McPherson,
1992; Kerns, 1989; Nicol & Anderson 1999).
∆εδοµένου ότι η πλειοψηφία των ερευνών για
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την διδασκαλία µε την βοήθεια του Η/Υ ανέφερε
σηµαντικές βελτιώσεις στη µάθηση γνωστικών αντι
κειµένων σε ποικίλες ακαδηµαϊκές περιοχές, θεωρήσαµε σηµαντικό να ερευνήσουµε εάν η διδασκαλία µε την βοήθεια του Η/Υ θα µπορούσε να διευκολύνει την µάθηση κινητικών δεξιοτήτων. Ένα
πρόγραµµα πολυµέσων σχεδιάστηκε µε σκοπό να
βοηθήσει τους µαθητές να µάθουν την δεξιότητα
της πάσας µε τα δάχτυλα στο άθληµα της πετοσφαίρισης.
Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν ο προσδιορισµός της αποτελεσµατικότητας της παραδοσιακής διδασκαλίας και της διδασκαλίας µε την βοήθεια του Η/Υ στην εκµάθηση της πάσας µε τα δάχτυλα στο άθληµα της πετοσφαίρισης, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα στο τεστ γνώσης, και κινητικής ικανότητας µαθητών πρώτης και δευτέρας
γυµνασίου, ακολουθώντας µια περίοδο διδασκαλίας.
Μέθοδος και διαδικασία
∆είγµα
Στην έρευνα αυτή συµµετείχαν τριάντα δύο
µαθητές της πρώτης και της δευτέρας τάξης του γυµνασίου. Η ηλικία τους κυµαίνονταν από 12 έως
14 χρόνια (Μ= 13), ενώ 17 από αυτά ήταν κορίτσια
και 15 ήταν αγόρια. Κάθε δοκιµαζόµενος τυχαία
κατανεµήθηκε σε µια από τις δύο διαφορετικές
µεθόδους διδασκαλίας: την παραδοσιακή και τη
διδασκαλία µε τη βοήθεια του Η/Υ. Όλοι οι δοκιµαζόµενοι δεν είχαν λάβει προηγούµενη διδασκαλία για την πάσα µε τα δάχτυλα στο άθληµα της
πετοσφαίρισης.
∆ιαδικασία
Πιλοτική έρευνα. Μια πιλοτική έρευνα διεξήχθη για
τον προσδιορισµό της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του τεστ γνώσης καθώς και της εφαρµογής
πολυµέσων, προκειµένου να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας µε τη βοήθεια του
Η/Υ. Οι συµµετέχοντες ήταν 16 µαθητές της Γ΄ γυµνασίου. Αυτός ο πληθυσµός επιλέχτηκε γιατί οι
µαθητές είχαν λάβει προηγούµενη διδασκαλία
στην πάσα µε τα δάχτυλα σαν µαθητές της Β΄ γυµνασίου. Τα άτοµα παρακολούθησαν δύο διδακτικές περιόδους των 40 λεπτών και µια ανασκόπηση
για την πάσα µε τα δάχτυλα. Το τεστ γνώσης πραγµατοποιήθηκε την τέταρτη ηµέρα. Στην διεξαγωγή του χρησιµοποιήθηκε χαρτί και στυλό για τη
συµπλήρωση των 15 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Η διδασκαλία έλαβε χώρα σε ένα κλειστό
σχολικό γυµναστήριο για την αποφυγή επιπλοκών
που σχετίζονταν µε της καταστάσεις του καιρού.
Κύρια έρευνα. Μετά από την πιλοτική έρευνα, µια
κύρια έρευνα διεξήχθη για να συγκρίνει τα αποτε-

38

λέσµατα από τους 32 µαθητές της πρώτης και δευτέρας τάξης γυµνασίου στα τεστ γνώσης και δεξιότητας (Bradford, & Rolayne, 1993). Η κύρια έρευνα
είχε αρχικό και τελικό τεστ, ανεξάρτητα από τον
σχεδιασµό τον οµάδων. Κάθε δοκιµαζόµενος τυχαία κατανεµήθηκε σε µια από τις δύο διαφορετικές µεθόδους διδασκαλίας: την παραδοσιακή και
τη διδασκαλία µε τη βοήθεια του Η/Υ. Αυτό δηµιούργησε δύο ανεξάρτητες οµάδες των 16 ατόµων. Ο αριθµός των Pentium II υπολογιστών που
χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την έρευνα ήταν 5. Η
διδασκαλία, η πρακτική εξάσκηση, και τα τεστ για
αυτήν την έρευνα είχαν διάρκεια 8 διαδοχικές
βδοµάδες. Στους δοκιµαζόµενους δόθηκαν εννιά
σαραντάλεπτες διδακτικές ενότητες.
Παραδοσιακή µέθοδος διδασκαλίας. Η παραδοσιακή
µέθοδος διδασκαλίας ενσωµάτωνε ένα άµεσο τρόπο διδασκαλίας. Οι δοκιµαζόµενοι παρακολουθούσαν δεκαπέντε λεπτά προφορικής διδασκαλίας
για θεωρητικά αντικείµενα του αθλήµατος και
ακολουθούσαν δεκαπέντε λεπτά πρακτικής εξάσκησης. Οι δοκιµαζόµενοι είχαν την δυνατότητα
να δουλεύουν µόνοι τους ή σε ζευγάρια. Προφορικές οδηγίες (ανατροφοδότηση) επιτρεπόταν να δίνεται κατά την διάρκεια των δεκαπέντε λεπτών της
πρακτικής εξάσκησης. Υπήρχαν πέντε µε δέκα λεπτά προθέρµανσης στην αρχή του µαθήµατος και
ο υπολειπόµενος χρόνος περίπου τον πέντε λεπτών
ήταν για αποθεραπεία και κριτική.
∆ιδασκαλία µε τη βοήθεια του Η/Υ. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου διδασκαλίας µε τη βοήθεια του
υπολογιστή, κάθε δοκιµαζόµενος παρακολουθούσε
δεκαπέντε λεπτά διδασκαλίας για θεωρητικά αντικείµενα του αθλήµατος (ιστορικά, τεχνικής, και
βασικών κανονισµών), χρησιµοποιώντας έναν
υπολογιστή Pentium II. Η εφαρµογή πολυµέσων
που χρησιµοποιούσαν ήταν «Η πάσα µε τα δάχτυλα». ∆εκαπέντε λεπτά πρακτικής εξάσκησης ακολουθούσαν την θεωρητική διδασκαλία. Οι δοκιµαζόµενοι είχαν την δυνατότητα να δουλεύουν µόνοι
τους ή σε ζευγάρια. Προφορικές οδηγίες (ανατροφοδότηση) επιτρεπόταν να δίνεται κατά την διάρκεια των δεκαπέντε λεπτών της πρακτικής εξάσκησης. Η περιοχή της πρακτικής εξάσκησης περιελάµβανε προοδευτικές ασκήσεις που λάµβαναν οι
δοκιµαζόµενοι από τον υπολογιστή. Ο καθηγητής
ήταν παρόν µονάχα για διαχειριστικά και διοικητικά καθήκοντα.
Τα αποτελέσµατα της αρχικής µέτρησης που
χρησιµοποιήθηκαν για να προσδιορισθεί η αρχική
ικανότητα των δοκιµαζόµενων στη πάσα µε τα δάχτυλα υπολογίστηκαν από το άθροισµα όλων των
πόντων σε 20 προσπάθειες. Μετά από 8 εβδοµάδες,
ένα τελικό τεστ µέτρησε τα αποτελέσµατα της ικανότητας των δοκιµαζόµενων στη πάσα µε τα δάχτυλα υπολογίζοντας το άθροισµα όλων των πό-
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ντων από 20 προσπάθειες. Η αξιολόγηση της γνώσης προσδιορίσθηκε από ελεγµένο ερωτηµατολόγιο των 10 ερωτήσεων το οποίο συµπληρώθηκε την
πρώτη και τελευταία µέρα της έρευνας.
Μετρήσεις
Τεστ γνώσης. Οι ερωτήσεις που περιελάµβανε το
τεστ γνώσης αντιστοιχούσαν σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες: α) τεχνική της δεξιότητας, β) κανονισµών και γ) βασικών στοιχείων του αγωνίσµατος. Για την πιλοτική έρευνα το τεστ γνώσης αποτελούταν από 15 ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης.
Η εγκυρότητα περιεχοµένου του τεστ ελέγχθηκε
από µια οµάδα ειδικών στο άθληµα της πετοσφαίρισης. Μια ανάλυση στοιχείων (item analysis), διεξήχθη χρησιµοποιώντας τις απαντήσεις των δοκιµαζόµενων από την πιλοτική έρευνα για να προσδιορίσει το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων και
το δείκτη διάκρισης (Kirkendall, Gruber, & Johnson, 1980).
Η πιλοτική έρευνα στο τεστ γνώσης είχε ένα
µέσο όρο δυσκολίας της τάξης του 54%. Όταν όλα
τα στοιχεία αναλύθηκαν, µία ερώτηση ή το 7% των
στοιχείων, είχε ένα ποσοστό δυσκολίας µη αποδεκτό µε συνέπεια να αφαιρεθεί. Το κριτήριο αποδοχής για το ποσοστό δυσκολίας κυµαίνεται µεταξύ
του 10% και 90% (Kirkendall, Gruber, & Johnson,
1980). Η πιλοτική έρευνα στο τεστ γνώσης είχε ένα
µέσο όρο στο δείκτη διάκρισης ,32. Όταν όλα τα
στοιχεία αναλύθηκαν, δύο ερωτήσεις ή το 14% των
στοιχείων είχε ένα δείκτη διάκρισης µη αποδεκτό
µε συνέπεια να αφαιρεθεί. H αποδεκτή τιµή για το
δείκτη διάκρισης είναι πάνω από .20 (Kirkendall,
Gruber, & Johnson, 1980). Τέλος δύο ακόµα ερωτήσεις (ποσοστό 14%), αφαιρέθηκαν λόγο του χαµηλού δείκτη δυσκολίας και διάκρισης. Συνολικά
λοιπόν αφαιρέθηκαν 5 ερωτήσεις ή το 35% των
στοιχείων από το τεστ γνώσης.
Τεστ δεξιότητας. Για την αξιολόγηση της πάσας µε τα
δάχτυλα που αποτελεί µια βασική δεξιότητα στο
άθληµα της πετοσφαίρισης χρησιµοποιήθηκε το
τεστ δεξιότητας A.A.H.P.E.R. (Bradford & Rolayne,
1993). Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα αυτού του
τεστ ήταν περισσότερη από .70. Ήταν κατάλληλο
για µαθητές γυµνασίου τόσο της πρώτης τάξης όσο
και της τρίτης. Απαραίτητα στοιχεία για την οργάνωση και την εφαρµογή του τεστ ήταν: ένα γήπεδο,
οι µπάλες του βόλεϊ, µια µετροταινία, µια ταινία
για σηµάδια, ένα σχοινί, ο φιλές, τα δοκάρια, ένα
χρονόµετρο, κάρτες για καταγραφή του σκορ, στυλό και βέβαια άτοµα που κρατούσαν το σκορ, έδιναν τις πάσες, και επανέφεραν τις µπάλες. Οι θέσεις
του τεστ προετοιµάστηκαν έως εξής: Ένα σχοινί τοποθετήθηκε 3,05 µέτρα πάνω από το δάπεδο και τεντώθηκε δια µέσου του γηπέδου 1.2 µέτρα από το
δίχτυ. Μία ζώνη πετάγµατος 1.5 επί 1.5 µέτρα, τοποθετήθηκε κοντά στην πίσω γωνία του γηπέδου.
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Μια ζώνη πάσας 1.5 επί 1.8 µέτρα, δηµιουργήθηκε
κοντά στην µέση του γηπέδου και δίπλα στο σχοινί.
Τέλος µια ζώνη σκοραρίσµατος 1.2 επί 1.8 µέτρα,
τοποθετήθηκε δια µέσου του δίχτυ κοντά στις εξωτερικές γραµµές. Παρόµοιες θέσεις δηµιουργήθηκαν
και στο άλλο µισό µέρος του γηπέδου.
Το τεστ άρχιζε από την ζώνη πετάγµατος, όπου
το ίδιο άτοµο κάθε φορά έκανε ψηλή πάσα στον
µαθητή που ήταν τοποθετηµένος στην ζώνη πάσας.
Αυτός µε την σειρά του, αφού λάµβανε την µπάλα,
πραγµατοποιούσε πάσα πάνω από το σχοινί στην
ζώνη σκοραρίσµατος. ∆έκα προσπάθειες δίνονταν
από δεξιά και άλλες δέκα από αριστερά. Μπαλιές
που ακουµπούσαν το φιλέ, το σχοινί ή πήγαιναν
έξω από την ζώνη σκοραρίσµατος ήταν χαµένοι
πόντοι. Εάν το άτοµο που πέταγε την µπάλα έκανε
λάθος, η πάσα επαναλαµβανόταν. Ένας πόντος
κερδιζόταν για κάθε πάσα που έπεφτε µέσα στην
ζώνη σκοραρίσµατος. Το τελικό σκορ ήταν το
άθροισµα όλων των πόντων από 20 προσπάθειες.
Στατιστική ανάλυση
Για την οµοιογένεια της διακύµανσης µεταξύ
των οµάδων χρησιµοποιήθηκε το Box’s Test. Η διερεύνηση των αρχικών διαφορών µεταξύ των οµάδων για τα τεστ γνώσης και δεξιότητας, προσδιορίστηκαν µε την χρήση της ανάλυσης διακύµανσης
(ANOVA). Για την κύρια στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση διακύµανσης µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις στον τελευταίο παράγοντα ANOVAs (2X2) για να προσδιοριστούν οι διαφορές µεταξύ των οµάδων και µεταξύ των µετρήσεων για τα τεστ γνώσης και δεξιότητας. Το επίπεδο
σηµαντικότητας για όλες τις µετρήσεις ορίσθηκε
στο (p<.05).
Αποτελέσµατα
Οι µέσες τιµές και οι σταθερές αποκλίσεις για
την παραδοσιακή οµάδα και την οµάδα των υπολογιστών στις αρχικές και τελικές µετρήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 1, ενώ τα αποτελέσµατα
κάθε ανάλυσης παρουσιάζονται χωριστά παρακάτω.
Τεστ γνώσης
Σηµαντικές διαφορές (F(2,30) = 0.908, p>.05) δεν
βρέθηκαν για το αρχικό τεστ γνώσης µεταξύ των
οµάδων διδασκαλίας. Σηµαντικές κύριες επιδράσεις βρέθηκαν από µέτρηση σε µέτρηση (F(1,29) =
84.227, p<.05) αλλά όχι µεταξύ των οµάδων (F(2,29) =
0.466, p>.05). Η αλληλεπίδραση µεταξύ οµάδας και
µέτρησης δεν ήταν στατιστικά σηµαντική (F(2,29) =
1.424, p>.05). Όπως φαίνεται στο σχήµα 1, οι επιδόσεις του τεστ γνώσης στην τελική µέτρηση ήταν σηµαντικά καλύτερες από την αρχική µέτρηση και
για τις δύο οµάδες.
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Πίνακας 1: Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις (στις παρενθέσεις) για την παραδοσιακή οµάδα και την οµάδα
µε την βοήθεια του Η/Υ στις αρχικές και τελικές µετρήσεις
Οµάδα

Μ
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Σχήµα 1: Οι σηµαντικές κύριες επιδράσεις που βρέθηκαν από µέτρηση σε µέτρηση στο τεστ γνώσης.
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2
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Σχήµα 2: Οι σηµαντικές κύριες επιδράσεις που βρέθηκαν από µέτρηση σε µέτρηση στο τεστ δεξιότητας.
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Τεστ δεξιότητας. Σηµαντικές διαφορές (F(2,30)= 0.555,
p>.05) δεν βρέθηκαν για το αρχικό τεστ δεξιότητας
µεταξύ των οµάδων διδασκαλίας. Σηµαντικές κύριες επιδράσεις βρέθηκαν από µέτρηση σε µέτρηση
(F(1,29)=16.79, p<0.05) αλλά όχι µεταξύ των οµάδων
(F(2,29) = 0.39, p>0.05). Η αλληλεπίδραση µεταξύ
οµάδας και µέτρησης δεν ήταν στατιστικά σηµαντική (F(2,29) = 0.513, p>0.05). Όπως φαίνεται στο
σχήµα 2, οι επιδόσεις του τεστ δεξιότητας στην τελική µέτρηση ήταν σηµαντικά καλύτερες από την
αρχική µέτρηση και για τις δύο οµάδες.
Συζήτηση
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι η διδασκαλία µε την βοήθεια του Η/Υ
είναι το ίδιο αποτελεσµατική µε την παραδοσιακή
διδασκαλία για την µάθηση της δεξιότητας «πάσα
µε τα δάχτυλα» σε µαθητές της Α΄ και της Β΄ γυµνασίου. Η κύρια έρευνα αποδεικνύει ότι και οι
δύο οµάδες έµαθαν τα βασικά στοιχεία για την
πάσα µε τα δάχτυλα σε θεωρία και πράξη µέσα
από το περιβάλλον των συγκεκριµένων µεθόδων
διδασκαλίας. Αυτά τα αποτελέσµατα συµφωνούν
µε το Kerns (1989) και Steffen & Hansen (1987) που
βρήκαν ότι η διδασκαλία µε την βοήθεια του Η/Υ
σχεδιάστηκε για να µαθαίνει αθλητικές δεξιότητες
τόσο αποτελεσµατικά όσο και η παραδοσιακή διδασκαλία σε µαθητές κολεγίου. Αυτές οι έρευνες
επικεντρώθηκαν σε µαθητές κολεγίου σε αντίθεση
µε αυτή την έρευνα που επικεντρώθηκε σε µαθητές
γυµνασίου.
Η σηµαντική βελτίωση της οµάδας διδασκαλίας µε την βοήθεια του Η/Υ στο τεστ γνώσης, επισηµαίνει την συµβολή της χρήσης του υπολογιστή
στην παρουσίαση των πληροφοριών στη µάθηση.
Αυτά τα ευρήµατα συµφωνούν µε τους Alvalez
(1992) και Stein (1984) που υποστήριξαν ότι οι κανονισµοί, οι ορολογίες, και τα βασικά των αθληµάτων µπορούν να παρουσιάζονται στους µαθητές
µέσα από ένα πρόγραµµα του υπολογιστή. Παρόµοια, η σηµαντική βελτίωση της οµάδας των υπολογιστών στο τεστ δεξιότητας δείχνει ότι η διδασκαλία µέσω υπολογιστή ίσως είναι το ίδιο αποτελεσµατική στην εκτέλεση δεξιοτήτων. Βέβαια, αυτά
τα αποτελέσµατα περιορίζονται για την δεξιότητα
της πάσας µε τα δάχτυλα που εξετάστηκε στη παρούσα έρευνα. Εντούτοις, υπάρχουν άλλες σχετικές
έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι µαθητές µπορούν
να µαθαίνουν συγκεκριµένες δεξιότητες µε την βοήθεια στην διδασκαλία του Η/Υ (Hathaway, 1984;
Tsai & Pohl, 1977).
Η βελτίωση των επιδόσεων στις δοκιµασίες
γνώσης και δεξιότητας ήταν προφανείς και στις
δύο µεθόδους διδασκαλίας. Αυτά τα αποτελέσµατα
συµπίπτουν µε αρκετές έρευνες που διεξάχθηκαν
στο χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίες δείχνουν ότι η
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διδασκαλία µε την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν υπερέχει από την παραδοσιακή διδασκαλία, είναι όµως το ίδιο αποτελεσµατική στην
διαδικασία µάθησης από τους µαθητές (Liebert &
Semmel, 1985; Schuelki & King 1983).
Καταλήγοντας συµπεραίνουµε ότι η εισαγωγή
των υπολογιστικών συστηµάτων στην εκπαίδευση
παρουσιάζει πλεονεκτήµατα έναντι της συµβατικής διδασκαλίας όσο αφορά τη διδακτική διαδικασία και τη µετάδοση της πληροφορίας. Η πληρέστερη µορφή αυτής της πληροφορίας µε την αναπαραγωγή της από το σύστηµα µε διάφορα µέσα, η
ατοµικότητα στην εκπαίδευση, η ταχύτητα πρόσβασης σε µεγάλο όγκο πληροφοριών είναι ορισµένα πλεονεκτήµατα. Για να γίνει όµως αποδοτικότερη µια τέτοιας µορφής εκπαίδευση θα πρέπει
να καθορισθούν και άλλοι παράγοντες όπως είναι
η ποιότητα των προγραµµάτων και των συστηµάτων αναπαραγωγής τους και τα κίνητρα των εκπαιδευοµένων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το
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πρόγραµµα πολυµέσων διδασκαλίας για την πάσα
µε τα δάχτυλα πληροί τους όρους για την αποτελεσµατική µετάδοση των σχετικών πληροφοριών.
Για να αποτελέσει ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο αυτή η στηριζόµενη στην τεχνολογία µορφή
διδασκαλίας πρέπει να διερευνηθούν ορισµένοι
παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι η ποιότητα των προσφερόµενων εφαρµογών, των συστηµάτων αναπαραγωγής, η θεµατολογία τους, η εύκολη
και προσιτή χρήση τους.
Αφού η τεχνολογία των πολυµέσων σαν εκπαιδευτικό εργαλείο είναι αποδοτική και αποτελεσµατική όσο και η παραδοσιακή διδασκαλία τότε µπορεί να αναλάβει τη διδασκαλία των θεωρητικών
αντικειµένων της φυσικής αγωγής. Έτσι θα προσφέρει µια εναλλακτική λύση αποδεσµεύοντας περισσότερο χρόνο για άσκηση όπως υποστηρίζουν
και οι Adams, Waldrop και Justen (1989), καθώς
και ο Kerns (1989).

Σηµασία για την Φυσική Αγωγή
H επιτυχία της διδασκαλίας στη φυσική αγωγή είναι συνάρτηση των διδακτικών στόχων και της διδακτικής µεθόδου για την υλοποίησή τους. Oι διδακτικοί στόχοι καθορίζονται σύµφωνα µε το επίπεδο
και τα ενδιαφέροντα του µαθητή. Ενώ η διδακτική µέθοδος προσδιορίζεται, ώστε να επιτρέπει στο µαθητή να συµµετέχει ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία. Καθοριστικός παράγοντας για µια πετυχηµένη
διδασκαλία είναι ο εκπαιδευτικός ο οποίος αποφασίζει για τους στόχους και τη µέθοδο και επιλέγει τα
µέσα για την αποτελεσµατική υλοποίηση των στόχων, που έχει θέσει. Η σύγχρονη τεχνολογία και ειδικότερα η διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή βρήκαµε ότι συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη διαδικασία της µάθησης. Συνεπώς, αν θέλουµε τα παιδιά στο µάθηµα φυσικής αγωγής να προσπαθούν µε όλες
τους τις δυνάµεις να πετύχουν τους στόχους τους οποίους θέτουµε, αλλά και να θέσουµε τις βάσεις για τη
δια βίου ενασχόληση τους, θα πρέπει να κάνουµε χρήση αυτής στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Σηµασία για την ποιότητα ζωής
Η εκπαίδευση στα σχολεία θα είναι στο µέλλον πολύ διαφορετική από αυτή που γνωρίζουµε σήµερα.
Tα σχολεία θα µπορούν να είναι ανοιχτά 24-ώρες το 24-ωρο για όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Οµάδες µαθητών θα συνεργάζονται µε τους µαθητές και καθηγητές των άλλων σχολείων ή και µε άλλες
τάξεις του ίδιου σχολείου σε όλη τη σχολική χρονιά ή ακόµη και σε περιόδους διακοπών. ∆ιάφορες οµάδες ατόµων ανεξάρτητα από την ηλικία τους και την περιοχή που βρίσκονται θα µπορούν να αποτελούν
τα µέλη µιας τηλετάξης. Οι γνωστές τάξεις 50-λεπτης διδασκαλίας θα επεκταθούν και θα υιοθετήσουν τις
εφαρµογές και τις δυνατότητες της επικοινωνίας µέσω υπολογιστών. Θα εµφανιστούν νέοι κανόνες διδασκαλίας και µάθησης. Τα διαγωνίσµατα και τα τεστ θα αντικατασταθούν από νέες µεθόδους αξιολόγησης
των µαθητών. Η εκπαίδευση µε τη χρήση υπολογιστών θα δηµιουργήσει κοινότητες "δια βίου εκπαίδευσης" στις οποίες πρωτεύοντα ρόλο θα έχουν η προσωπική κριτική σκέψη του κάθε εκπαιδευόµενου και η
συνεργασία του µε πολλά άτοµα. Σε αυτές τις κοινότητες οι αποφάσεις θα λαµβάνονται από µαθητές, καθηγητές και ειδικούς εκπαιδευτικούς συµβούλους που θα κρίνονται ως καταλληλότεροι ανάλογα µε κάθε
περίπτωση.
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