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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο ∆ηµοτικό είναι η εξοικείωση των 
µαθητών µε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και η πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του ως 
εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου 
επικοινωνίας στο πλαίσιο των καθηµερινών τους σχολικών δραστηριοτήτων. Το παρόν άρθρο 
παρουσιάζει τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση µιας διδακτικής παρέµβασης 
ακολουθώντας το µοντέλο των  συνθετικών εργασιών (project-based learning) .Το σχήµα της 
συγκεκριµένης διδακτικής προσέγγισης ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
βασίζεται στην κοινωνικο-εποικοδοµητιστική θεωρία και προτείνει µια γόνιµη συνεργασία των 
διδακτικών πρακτικών που αφορούν  την «Εκπαίδευση στην Πληροφορική»και την «Πληροφορική 
στην Εκπαίδευση» µε σκοπό την «εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη». 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση 
στην Πληροφορική, project-based learning, Εκπαίδευση για την παγκόσµια κοινωνία 

Εισαγωγή και θέση του προβληµατισµού 
Το κρίσιµο σηµείο, στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία για την 
εξασφάλιση της ποιότητας ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος µάθησης (Αρχοντίδης 
κ.α., 2003) και ο πλέον σηµαντικός παράγοντας για το σχεδιασµό του, είναι η 
θεωρητική του στήριξη και οι απαραίτητες αναλύσεις που προηγούνται και 
προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του (∆ηµητρακοπούλου, 2000). ∆εδοµένου ότι η 
ενσωµάτωση της  Πληροφορικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση προϋποθέτει όχι µόνο 
την ύπαρξη αλλά και την αξιοποίηση ενός  τέτοιου περιβάλλοντος, η πρόσκληση προς 
τους γράφοντες  για διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής σε δηµοτικό σχολείο εκτός 
σχολικού ωραρίου αποτέλεσε και µια πρόκληση για µια διδακτική παρέµβαση 
βασισµένη σε µελέτη αντίστοιχης βιβλιογραφίας για τις πρακτικές που ακολουθούνται 
διεθνώς, αλλά και  τις εµπειρίες- συµπεράσµατα που προκύπτουν από εφαρµογές που 
έχουν γίνει στη χώρα µας. 
 Ο αρχικός προβληµατισµός, ο οποίος βασίστηκε  στην αδυναµία επίτευξης των στόχων 
του προγράµµατος µε διάχυση της Πληροφορικής στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα 
(ολιστική προσέγγιση) (Ράπτης & Ράπτη, 2001) καθώς και η αναγκαιότητα 
εναρµόνισης της διδακτικής παρέµβασης µε τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου 
µαθησιακού περιβάλλοντος (βιωµατικές- επικοινωνιακές µεθόδους διδασκαλίας  µε 
βάση οµαδοσυνεργατικά µοντέλα µάθησης (Lehtinen & Repo, 1996, Αρχοντίδης κ.α., 
2003), διεπιστηµονικές και διαθεµατικές προσεγγίσεις της παρεχόµενης γνώσης 
(Παναγάκος, 2002)), είχε σαν αποτέλεσµα την έναρξη της βιβλιογραφικής έρευνας από 
τον σκοπό της εισαγωγής της Πληροφορικής στην Α/θµια εκπαίδευση στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα. 
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Το θεωρητικό πλαίσιο 
Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο ∆ηµοτικό είναι να εξοικειωθούν οι 
µαθητές και οι µαθήτριες µε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε 
µια πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως 
γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας στο πλαίσιο των 
καθηµερινών  τους σχολικών δραστηριοτήτων. (∆.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής, 2002). 
Σύµφωνα µε το σκοπό αυτό η εισαγωγή της Πληροφορικής στην Α/θµια Εκπαίδευση 
αποτελεί έναν προθάλαµο  για  την κάλυψη στόχων όπως η εξοικείωση µε τους 
υπολογιστές και τη βασική χρήση τους («Πληροφορική εξοικείωση») και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων  στη χρήση πακέτων εφαρµογών («Πληροφορική δεξιότητα»), η οποία 
ολοκληρώνεται σε υψηλότερες βαθµίδες εκπαίδευσης,  στις οποίες οι µαθητές επιπλέον 
αποκτούν γνώσεις για την επιστήµη της Πληροφορικής και τον προγραµµατισµό 
(«Πληροφορική επιστήµη»). Η επίτευξη των στόχων αυτών δίνει στους µαθητές τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για προσωπική χρήση του 
υπολογιστή στη τεχνολογική κοινωνία (Κοινωνική λογική) ή και να  αποτελέσουν 
επαγγελµατίες, που είναι ικανοί χρήστες της τεχνολογίας ή ασχολούνται µε το 
αντικείµενο της Πληροφορικής στην εργασία τους (Επαγγελµατική λογική) 
(Βαβουράκη, 1999). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται  όµως στο γεγονός  ότι  ο υπολογιστής 
στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί ως γνωστικό αντικείµενο 
αλλά ως  γνωστικό εργαλείο δηλαδή τα µαθήµατα της Πληροφορικής καλούνται να 
καλύψουν και   στόχους  «παιδαγωγικούς», όπου ο υπολογιστής  έρχεται να βελτιώσει 
εκπαιδευτικές πρακτικές ή ακόµα περισσότερο να προτείνει νέους εκπαιδευτικούς 
στόχους και διαδικασίες µάθησης  (Εκπαιδευτική λογική) (Βαβουράκη, 1999). 
Εποµένως σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο σκοπό τα µαθήµατα Πληροφορικής στο 
∆ηµοτικό καλούνται  να συµβάλλουν στην επίτευξη στόχων που αφορούν δύο 
διαφορετικές θεµατικές: Αφ’ ενός στόχους που αφορούν την απόκτηση γνώσεων για 
τον υπολογιστή («Εκπαίδευση στην Πληροφορική») και αφ’ ετέρου  στόχους που 
αφορούν την µάθηση και διδασκαλία µέσα από τον υπολογιστή («Πληροφορική στην 
Εκπαίδευση»). Εστιάζοντας τώρα στις συνέπειες που οι δύο αυτές χρήσεις του 
υπολογιστή µπορεί να έχουν στη διαδικασία εισαγωγής τους στα σχολεία, είναι φανερό 
ότι και οι δύο και πολύ περισσότερο ο συνδυασµός τους  απαιτούν πολύπλοκες 
ενέργειες, αποτελώντας ιδιαίτερη µορφή καινοτοµίας.  Επιπλέον απαιτούν αλλαγές 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η αλλαγή του ρόλου των µαθητών σε 
πρωταγωνιστές της µάθησης και του εκπαιδευτικού σε σύµβουλο και διευκολύνων 
(Pelgrum & Plomp, 1993) αλλά και  στις φιλοσοφικές κατευθύνσεις της εκπαίδευσης 
εισάγοντας  αρχές από το χώρο της κοινωνικο-εποικοδοµιστικής θεωρίας και της 
εκπαίδευσης για την παγκόσµια κοινωνία (Ράπτης & Ράπτη, 1996, Μακράκης, 2001). 
Στη διδακτική πράξη αυτό µεταφράζεται  σε µαθησιακές δραστηριότητες  που 
συνδέονται άµεσα µε καταστάσεις που θα αντιµετωπίσουν οι µαθητές στην κοινωνική 
τους ζωή, οι οποίες  δηµιουργούν τις  προϋποθέσεις  για συµµετοχή στη διαδικασία της 
µάθησης και τη δόµηση  του προσωπικού µαθησιακού χάρτη βασιζόµενου στις 
εµπειρίες και τις αλληλεπιδράσεις τους µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για το 
λόγο αυτό σε ότι αφορά τα µαθήµατα Πληροφορικής διδακτικές προσεγγίσεις που 
αφορούν  περισσότερο µια θετικιστική αντίληψη (εστιασµένη σε προβλήµατα 
αλγοριθµικής φύσης ) όχι µόνο παραγνωρίζουν την κοινωνικο-πολιτική και ηθική 
διάσταση της εκπαίδευσης αλλά αποτελούν και χαρακτηριστικό σύµπτωµα 
αναντιστοιχίας µεταξύ πρακτικών επιλογών και θεωρητικών διακυρήξεων σύµφωνα µε 
τις οποίες η διασύνδεση  του σχολείου µε την τοπική, εθνική και την παγκόσµια 
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κοινωνία θα πρέπει να αποτελέσει µια από τις σηµαντικότερες διαστάσεις στην άσκηση 
εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής πράξης. Η έννοια της «εκπαίδευσης για την 
παγκόσµια κοινωνία» (Μακράκης, 2001) βασίζεται σε προηγούµενες προσεγγίσεις που 
αναφέρονται ως «εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη» 
(UNESCO, 1974). Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε ότι η αγωγή ειρήνης δεν 
είναι µόνο στενά συνυφασµένη µε την περιβαλλοντική αγωγή (Weil, 1990, Brock, 
1991) αλλά αποτελεί και αναπόσπαστο συστατικό της διαπολιτισµικής αγωγής καθώς 
και της αγωγής για διεθνή κατανόηση (Fien ,1991). 
Είναι επίσης σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι ο ρόλος και η χρήση των νέων 
τεχνολογιών, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, µπορεί να είναι καθοριστικός 
ως µέθοδος εκπαίδευσης για την παγκόσµια κοινωνία συνδέοντας λειτουργικά όλους 
τους τοµείς του σχολικού προγράµµατος  όταν γίνεται διαθεµατικά και διεπιστηµονικά, 
δηµιουργώντας κίνητρα, ερεθίσµατα και ενδιαφέροντα για ατοµική και συλλογική 
δράση(Μακράκης, 2001). Στο πλαίσιο αυτό είναι προφανές ότι η διδασκαλία της 
Πληροφορικής στο ∆ηµοτικό σχολείο αποτελεί ένα ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την 
εφαρµογή καινοτοµικών µοντέλων σχολικών δραστηριοτήτων όπως αυτό των 
συνθετικών εργασιών (project-based learning) . Αν και για τις βασικές αρχές και τα 
στοιχεία των συνθετικών εργασιών  γίνονται αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία ήδη 
από τις αρχές του 20ου αιώνα και για τα χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα χρήσης του 
µοντέλου αυτού στη περίπτωση της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
υπάρχει ήδη σαφής αναφορά στην ελληνική βιβλιογραφία (Πολίτης κ.α., 2001), εν 
τούτοις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν αναφέρονται προσπάθειες που 
αφορούν  την ένταξη του στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση.  
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση του σχεδιασµού, της ανάπτυξης και 
της υλοποίησης  µιας διδακτικής παρέµβασης ακολουθώντας το µοντέλο των  
συνθετικών εργασιών (project-based learning) .Το σχήµα της συγκεκριµένης διδακτικής 
προσέγγισης ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση βασίζεται στην 
κοινωνικο-εποικοδοµητιστική θεωρία και προτείνει µια γόνιµη συνεργασία των 
διδακτικών πρακτικών που αφορούν  την «Εκπαίδευση στην Πληροφορική»και την 
«Πληροφορική στην Εκπαίδευση» µε σκοπό την «εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση, 
συνεργασία και ειρήνη».  

Το πλαίσιο του προγράµµατος  
Η συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε  κατά το σχολικό 
έτος 2002-2003 στα πλαίσια προγράµµατος που εκπονήθηκε στο 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ν. Ιωνίας Αττικής ως πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του  
σχολείου σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση του σχολείου και τους συγγραφείς του 
παρόντος άρθρου. Στο πρόγραµµα, το οποίο υλοποιήθηκε εκτός σχολικού ωραρίου -µία 
ώρα εβδοµαδιαίας διδασκαλίας- κατά την περίοδο 1/12-30/5/2003, συµµετείχαν 
συνολικά 32 µαθητές και µαθήτριες όλων των τάξεων. 

Στόχοι του προγράµµατος  
Για την επίτευξη του γενικού σκοπού διδασκαλίας του προγράµµατος, οι γενικοί στόχοι 
ταξινοµήθηκαν σε τρεις άξονες : 
Α)Γνωστικοί: α) προσέγγιση βασικών εννοιών της Πληροφορικής, αναγνώριση και 
κατανόηση της χρησιµότητας της Κεντρικής Μονάδας και των Περιφερειακών 
συσκευών καθώς και εξοικείωση µε τον υπολογιστή, τις περιφερειακές συσκευές και το 
χρησιµοποιούµενο λογισµικό ως ενιαίο σύστηµα, β) χρήση εφαρµογών πολυµέσων 
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εκπαιδευτικού περιεχοµένου και κατανόηση των εννοιών πλοήγησης και 
αλληλεπίδρασης, γ) κατανόηση της λειτουργίας και της χρήσης των περιφερειακών 
συσκευών, εργασία µε σχετική αυτονοµία σε γραφικό περιβάλλον επεξεργασίας, χρήση 
του λογισµικού γενικής χρήσης για την έκφραση ιδεών µε πολλούς τρόπους και πολλά 
µέσα, δ) αναζήτηση πληροφοριών σε απλές βάσεις δεδοµένων ή στο διαδίκτυο, 
επικοινωνία µέσω διαδικτύου, ε) συσχετισµός απλών επιστηµονικών γνώσεων µε τις 
εµπειρίες και τα βιώµατα των παιδιών, παρατήρηση µέσω των αισθήσεων και 
καταγραφή των παρατηρήσεων αυτών, συλλογή πληροφοριών που αφορούν το 
ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και αξιολόγηση τους, δηµιουργία συλλογισµών, 
προβληµατισµών και ερωτήσεων πάνω σε οικουµενικές έννοιες, διατύπωση απόψεων 
και προτάσεων 
Β)Συναισθηµατικοί: ανάπτυξη συλλογικότητας και συνεργασίας στα πλαίσια οµαδικών 
συνθετικών εργασιών, αναγνώριση της συµβολής της οµαδικής εργασίας στην 
παραγωγή ενός έργου, ανάπτυξη σεβασµού στην εργασία των άλλων και δηµιουργία 
κώδικα δεοντολογίας που αφορά την συµπεριφορά και την εργασία στο εργαστήριο και 
όχι µόνο, ευαισθητοποίηση για την τοπική και παγκόσµια διάσταση των σύγχρονων 
προβληµάτων της ανθρωπότητας των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων τους.  
Γ)Ψυχοκινητικοί: ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την χρήση απλών οδηγιών για 
την εκτέλεση εργασιών, ορθολογική επεξεργασία των απόψεων της οµάδας ώστε να 
αναδεικνύεται η δυναµική του διαλόγου, ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν την 
χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την παρουσίαση παρατηρήσεων, σκέψεων, 
συναισθηµάτων, συµπερασµάτων µε τρόπο που οι µαθητές επιλέγουν 
Επιπλέον εξοικείωση των µαθητών µε την διαθεµατική και διεπιστηµονική διάσταση 
της πληροφορικής αφού µε ζητούµενο τη γνώση, τη διαµόρφωση άποψης και γνώµης 
και την έκφραση, συνδέεται µε όλα τα γνωστικά αντικείµενα τα οποία υποστηρίζει 
αλλά και µε τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής. 

Σχεδιασµός και µεθοδολογία της παρέµβασης  
Ο σχεδιασµός της συγκεκριµένης παρέµβασης στηρίχθηκε κατά µεγάλο µέρος στο 
µοντέλο των  συνθετικών εργασιών (Πολίτης κ.ά., 2001), το οποίο αντίθετα µε το 
δασκαλοκεντρικό δοµηµένο σε διδακτικές ώρες µοντέλο διδασκαλίας, δίνει έµφαση σε 
µαθητοκεντρικές, διαθεµατικές δραστηριότητες, µακράς χρονικής διάρκειας που 
αντλούν την θεµατολογία τους από ζητήµατα και πρακτικές του πραγµατικού κόσµου. 
Οι µαθητές µέσω της εµπλοκής τους σε δραστηριότητες της αρεσκείας τους αναζητούν 
την απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών γνώση, αναπτύσσοντας έτσι τα 
πεδία των ενδιαφερόντων τους και οικοδοµώντας µε αυτόν τον τρόπο το γνωστικό τους 
µοντέλο. Σ’ αυτό το σηµείο είναι καίρια η συµβολή του εκπαιδευτικού- συντονιστή 
(Mercer and Fisher, 1992), ο οποίος όχι µόνο θα κληθεί να προσφέρει την νέα 
τεχνογνωσία που οι µαθητές αναζητούν για την υλοποίηση του σκοπού τους αλλά 
πρέπει επιπλέον να µετουσιώσει τις επιλογές των µαθητών σε διδακτικά σενάρια που 
βασιζόµενα σε βιωµατικές καταστάσεις των µαθητών θα παρέχουν ταυτόχρονα γόνιµη 
και χρήσιµη γνώση και θα προβάλλουν την διδασκαλία της Πληροφορικής όχι ως 
αυτοσκοπό  αλλά ως µια επιστήµη µε διαθεµατική και διεπιστηµονική διάσταση. 
Επιπλέον σύµφωνα µε το προαναφερόµενο µοντέλο ένα σηµαντικό στοιχείο για την 
επίτευξη των γνωστικών αλλά και παιδαγωγικών του στόχων είναι η δηµιουργία των 
οµάδων εργασίας στη συγκρότηση των οποίων ζητείται η γνώµη των µαθητών. Στη 
συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση  λόγω της ηλικίας των µαθητών αποφασίστηκε 
τόσο στη συγκρότηση των οµάδων όσο και σε άλλες δράσεις (χρήση εκπαιδευτικών 
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λογισµικών, συµπλήρωση φύλλων εργασίας κτλ)  να δοθεί η µορφή οµαδικού 
παιχνιδιού, που αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της παιδικής 
δραστηριότητας (οµαδικό παιχνίδι). Συγκεκριµένα η µεθοδολογία  υλοποίησης της 
παρέµβασης είχε τους εξής τέσσερις άξονες:  
∆ηµιουργία οµάδων 
Κατά την έναρξη του προγράµµατος συζητήθηκε µε τους µαθητές το ενδεχόµενο 
διαίρεσης τους σε οµάδες (οµαδοσυνεργατικό µοντέλο) (Cousinet, 1925). ∆όθηκε 
έµφαση στα πλεονεκτήµατα µιας τέτοιας διαίρεσης, ( χρήση του εργαστηρίου κατά 
οµάδες / δυνατότητα ατοµικού υπολογιστή / περισσότερα περιθώρια δηµιουργικής 
δράσης και πειραµατισµού, ελεύθερης έκφρασης και πρωτοβουλίας / περισσότερες 
δυνατότητες συνεργασιών είτε στα πλαίσια των οµάδων είτε µεταξύ των οµάδων). Οι 
µαθητές αποφάσισαν για την ύπαρξη ή µη οµάδων, το µέγεθος τους και τα κριτήρια 
δηµιουργίας τους. 
Παροχή υποστηρικτικού έντυπου υλικού 
Α)φύλλα εργασίας: Τα φύλλα εργασίας, τα οποία απευθύνθηκαν στις µικρότερες 
ηλικιακά οµάδες, περιελάµβαναν παιγνιώδεις δραστηριότητες αντιστοίχησης, 
συµπλήρωσης, ζωγραφικής κτλ και αποσκοπούσαν στην εξοικείωση των µαθητών µε 
βασικές έννοιες της πληροφορικής (πχ. δεδοµένα, επεξεργασία, πληροφορία) αλλά και 
την αναγνώριση και κατανόηση της χρησιµότητας της Κεντρικής Μονάδας και των 
Περιφερειακών συσκευών. Τα φύλλα εργασίας, τα οποία απευθύνονταν στις 
µεγαλύτερες ηλικιακά οµάδες, χρησιµοποιήθηκαν ως υποστηρικτικό υλικό για την 
χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών. 
Β)πληροφοριακό υλικό: Το πληροφοριακό υλικό που απευθυνόταν κυρίως στις 
µεγαλύτερες ηλικιακά οµάδες αφορούσε περισσότερο την κατανόηση της λειτουργίας 
των περιφερειακών συσκευών, τα είδη των µέσων αποθήκευσης κτλ.  
Χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών 
Η χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών στα πλαίσια του προγράµµατος στόχευε σε µια 
ελκυστική εξοικείωση των µαθητών µε τον υπολογιστή, τις περιφερειακές µονάδες και 
το χρησιµοποιούµενο λογισµικό ως ενιαίο σύστηµα. Επιπλέον στην δηµιουργία 
ενδιαφέροντος των µικρότερων µαθητών για το γραφικό περιβάλλον επεξεργασίας και 
στην κατανόηση των εννοιών πλοήγησης και αλληλεπίδρασης. Τα χρησιµοποιούµενα 
λογισµικά επιλέχθηκαν  µε κριτήρια τόσο τον παιδαγωγικό σχεδιασµό τους, την 
διαθεµατική προσέγγιση του παρουσιαζόµενου αντικειµένου όσο και την ποιότητα 
αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο των παρουσιαζόµενων δεξιοτήτων. 
∆ηµιουργία διδακτικών σεναρίων  
Τα διδακτικά σενάρια, κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, βασίστηκαν σε βιωµατικές 
καταστάσεις και προβληµατισµούς των µαθητών. Αφόρµηση για την δηµιουργία ενός 
διδακτικού σεναρίου αποτέλεσαν γεγονότα της σχολικής ζωής και της επικαιρότητας τα 
οποία είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν στα πλαίσια «της εκπαίδευσης για την 
παγκόσµια κοινωνία». Έτσι οι προσέγγιση των γνωστικών στόχων έγινε έµµεσα, καθώς 
οι µαθητές αναζήτησαν την απαραίτητη γι αυτούς γνώση που θα τους καθιστούσε 
ικανούς να χρησιµοποιήσουν το λογισµικό γενικής χρήσης για να καταγράψουν τις 
παρατηρήσεις τους, να επικοινωνήσουν, να δηµιουργήσουν και να εκφραστούν.  
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Υλοποίηση της εφαρµογής – από τη θεωρία στην πράξη  
Οι οµάδες 
Το βασικό κριτήριο για την απόφαση και την συµφωνία των παιδιών στην διαίρεση 
τους σε οµάδες ήταν τα διαφορετικά επίπεδα γνώσεων πάνω στο αντικείµενο, 
διαφορετικές ανάγκες λόγω διαφορετικών ηλικιών  και η παρεχόµενη δυνατότητα 
εξατοµικευµένης διδασκαλίας στο πλαίσιο µικρότερων οµάδων. Επιπλέον τέθηκε από 
τα παιδιά και το ζήτηµα της κοινής οµάδας στην περίπτωση προσωπικών σχέσεων, το 
οποίο έγινε απόλυτα σεβαστό δεδοµένου ότι στις σχετικές περιπτώσεις δεν 
παρουσιάστηκε πρόβληµα λόγω µεγάλων αποκλίσεων σε θέµατα γνωστικού επιπέδου. 
Συναποφασίστηκε µε τα παιδιά το πλήθος των οµάδων (4), οι συµµετέχοντες σε κάθε 
οµάδα καθώς και οι διδακτικές ώρες της κάθε οµάδας.  
Μετά από πρόταση των µαθητών – ιδιαίτερα θετική- κάθε οµάδα απέκτησε το δικό της 
όνοµα, γεγονός που βοήθησε σηµαντικά τόσο στην οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου 
και της εργασίας των παιδιών όσο και σε θέµατα συνεργασίας, αναγνώριση της 
συµβολής της οµαδικής εργασίας στην παραγωγή ενός έργου, ανάπτυξη σεβασµού στην 
εργασία των άλλων (ίδιας ή διαφορετικής οµάδας) και δηµιουργία κώδικα δεοντολογίας 
που αφορούσε την συµπεριφορά και την εργασία (πχ κάθε χρήστης-µαθητής είχε στον 
υπολογιστή του έναν φάκελο µε το όνοµα της οµάδας του µέσα στον οποίο υπήρχε ο 
προσωπικός φάκελος µε τα έργα του. Σύµφωνα µε τον συµφωνηµένο κώδικα 
δεοντολογίας δεν επιτρεπόταν κανενός είδους παρέµβαση σε φάκελο άλλης οµάδας ή 
προσωπικό φάκελο εκτός εάν γινόταν παρουσία του µαθητή-δηµιουργού).  
Οι τέσσερις δηµιουργούµενες οµάδες ήταν :Η Οµάδα «Ειρήνη» (δυναµικότητας 8 
ατόµων Α’, Β’, Γ’ τάξης που ερχόντουσαν για πρώτη φορά σε επαφή µε το 
αντικείµενο), η Οµάδα «Ατρόµητοι» (δυναµικότητας 6 ατόµων ∆’, Ε’ τάξης µε κάποιες 
δεξιότητες όπως χρήση ποντικιού, πληκτρολογίου, στοιχειώδη εξοικείωση µε τον 
επεξεργαστή κειµένου και µε προηγούµενη επαφή µε χρήση παιχνιδιών –εκπαιδευτικών 
λογισµικών), η Οµάδα «Ανίκητοι» (δυναµικότητας 6 ατόµων ΣΤ’ τάξης µε σχετικά 
καλές γνώσεις πάνω στο λογισµικό γενικής χρήσης και ελάχιστες γνώσεις στο 
λογισµικό συστήµατος) και η Οµάδα «Λοξή Φάλαγγα» (δυναµικότητας 11 ατόµων Β’, 
Γ’, ∆’ τάξης µε ελάχιστες έως µέτριες δεξιότητες στη χρήση λογισµικού γενικής 
χρήσης). 
Υποστηρικτικό έντυπο υλικό  
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος χρησιµοποιήθηκαν τα προαναφερόµενα στην 
µεθοδολογία δύο είδη έντυπου συνοδευτικού υλικού: 
Α)φύλλα εργασίας: Τα φύλλα εργασίας δόθηκαν στους µαθητές µε την µορφή 
φωτοτυπιών µετά από τις σύντοµες συζητήσεις- παρουσιάσεις του εκάστοτε διδακτέου 
θέµατος και η επεξεργασία τους - µε την µορφή παιχνιδιού- ολοκληρώθηκε στα πλαίσια 
ατοµικών ή οµαδικών εργασιών κατά της διάρκεια της διδακτικής ώρας. 
Β)πληροφοριακό υλικό: Το υποστηρικτικό πληροφοριακό υλικό δόθηκε στους µαθητές 
µετά το πέρας της αντίστοιχης διδακτικής ώρας. 
Εκπαιδευτικά υλικά 
Τα εκπαιδευτικά λογισµικά χρησιµοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές φάσεις του 
προγράµµατος. Στην αρχή του προγράµµατος ως µέσο υποστήριξης της διδασκαλίας, 
κατά την διάρκεια του προγράµµατος ως επιβράβευση για την εργασία των µαθητών, 
στο τέλος του προγράµµατος προς αξιολόγηση ως βάση για την αξιολόγηση του 
προσωπικού τους έργου.  
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Τα λογισµικά που  χρησιµοποιήθηκαν ήταν: Α) Socrates1 (Α, Β τάξη) Εκπαιδευτικό 
λογισµικό για τη καλλιέργεια δεξιοτήτων (Lascaux, Belgium, 1996), Β) Ανάλεκτα 
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων) (Α, Β τάξη) (Pάπτης & Ράπτη, 2002), Γ) Περσέας (Γ, 
∆ τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη προσέγγιση µαθηµατικών εννοιών 
(Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Προσχολικής Αγωγής, 2000), ∆) Socrates2 (Γ, ∆ τάξη) 
Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη καλλιέργεια δεξιοτήτων (Lascaux, Belgium, 1996), Ε) 
Μύθος και Πραγµατικότητα (Ε, ΣΤ τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη διαθεµατική 
προσέγγιση της αστρονοµίας (ΜΠΣ ΠΤ∆Ε Αθηνών), ΣΤ) Πληροφορική Γυµνασίου (Ε, 
ΣΤ τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για την ∆ιδασκαλία της Πληροφορικής (ΥπΕΠΘ-
ΠΙ). Για το λογισµικό Πληροφορική κριτήριο αποτέλεσε η δυνατότητα οπτικοποίησης 
µέσω προσοµοιώσεων του τρόπου λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας, των 
περιφερειακών συσκευών και των µέσων αποθήκευσης. 
∆ιδακτικά σενάρια 
Κατά την διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος υλοποιήθηκαν αρχικά δύο 
διδακτικά σενάρια, ενώ προς το τέλος δηµιουργήθηκε η ανάγκη υλοποίησης και ενός 
τρίτου, το οποίο θα περιγραφεί αναλυτικότερα στη συνέχεια (βλ. Μια απροσδόκητη 
εξέλιξη). 
Όσον αφορά το πρώτο σενάριο, αφόρµηση στάθηκε το επίκαιρο τότε θέµα του πολέµου 
στο Ιράκ, ενώ για το δεύτερο σενάριο η αφόρµηση ήταν το πρόγραµµα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου µε θέµα : «Η αυλή του σχολείου». Και τα 
δύο θέµατα µονοπωλούσαν κατά την περίοδο διδασκαλίας το ενδιαφέρον και τις 
συζητήσεις των παιδιών. ∆εδοµένου ότι και τα δύο θέµατα αφορούσαν συνδυασµούς 
και αλληλεξάρτηση µεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στη 
περίπτωση διδασκαλίας εντός σχολικού προγράµµατος θα µπορούσαν να ενταχθούν 
στα πλαίσια του γνωστικού αντικειµένου «Μελέτη Περιβάλλοντος», το οποίο όπως έχει 
προαναφερθεί συνδέεται πολύ στενά µε την «εκπαίδευση για την παγκόσµια κοινωνία». 
Συγκεκριµένα το πρώτο διδακτικό σενάριο θα µπορούσε να ενταχθεί στον άξονα: 
Γεγονότα από τη ζωή της ανθρωπότητας –Πολεµικές συγκρούσεις µε αποτελέσµατα 
που επηρεάζουν τη ζωή και το περιβάλλον ολόκληρου του πλανήτη και το δεύτερο 
στον άξονα: Το σχολείο µου-Φροντίδα περιβάλλοντος του σχολείου µου.  
Η υλοποίηση του πρώτου διδακτικού σεναρίου ξεκίνησε µε αφορµή µια αφίσα των 
σχολείων της Ν. Ιωνίας για µια αντιπολεµική πορεία. Ακολούθησαν πολλαπλές 
συζητήσεις µε τα παιδιά όλων των οµάδων πάνω στις πολλαπλές παραµέτρους 
(περιβ/κες -κοινωνικο-οικονοµικές) της πολεµικής σύρραξης, έγινε σχολιασµός της 
συγκεκριµένης αφίσας (αισθητική, περιεχόµενο) και ζητήθηκε από τα παιδιά να 
δηµιουργήσουν τις δικές τους αντιπολεµικές αφίσες µε χρήση Η/Υ. Η συνθετική αυτή 
εργασία προϋπέθετε την χρήση τόσο του προγράµµατος επεξεργαστή κειµένου όσο και 
του προγράµµατος ζωγραφικής, τη συνεργασία των προγραµµάτων αλλά και άλλες 
βασικές δεξιότητες πάνω στην χρήση των Windows (δηµιουργία, είδη και µεγέθη 
αρχείων κτλ). Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, δηµιουργήθηκε η 
αναγκαιότητα µιας σειράς µαθηµάτων, η θεµατολογία των οποίων ήταν στα µεγαλύτερο 
µέρος της επιλογή των µαθητών, οι οποίοι πειραµατιζόµενοι µε τεχνικές ή αισθητικές 
παρεµβάσεις πάνω στο έργο τους επιζητούσαν την απαραίτητη για την ολοκλήρωση 
του έργου τους τεχνική γνώση. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές άρχισαν να ακολουθούν 
απλές οδηγίες για την εκτέλεση εργασιών, να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν 
απόψεις και να αναγνωρίζουν την δυναµική και την συµβολή του διαλόγου στην 
ολοκλήρωση ενός έργου ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούσαν τα εργαλεία της πληροφορικής 
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(λογισµικό συστήµατος, λογισµικό εφαρµογών και περιφερειακές συσκευές) για να 
παρουσιάσουν σκέψεις, απόψεις και συναισθήµατα µε τον τρόπο που οι ίδιοι επέλεγαν.  
Στο δεύτερο διδακτικό σενάριο, ο υπολογιστής απέκτησε έναν ακόµα πιο σηµαντικό 
ρόλο στα πλαίσια της σύγχρονης εκπαίδευσης, αυτόν του εργαλείου για την 
διαµόρφωση εγγράφων και οπτικοποιηµένων προτάσεων (στην προκειµένη περίπτωση 
για την βελτίωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος). Η µετάβαση και 
σύνδεση του πρώτου µε το δεύτερο διδακτικό σενάριο έγινε µε αφορµή ένα πανό για 
την ειρήνη, το οποίο υπήρχε κρεµασµένο στην αυλή του σχολείου. Στις συζητήσεις µε 
τους µαθητές παρουσιάστηκε ως θέµα η µετάβαση από την ατοµική εργασία στην 
συλλογική πρόταση και δραστηριοποίηση µε θέµα την ειρήνη. Η ύπαρξη του πανό, ως 
µέσο έκφρασης µιας συλλογικής άποψης συνδυάσθηκε µε άλλες δραστηριότητες που 
λάµβαναν χώρα στην αυλή του σχολείου λόγω του προγράµµατος περ/κης εκπ/σης 
(αποτύπωση, συλλογή πληροφοριών για είδη δέντρων και φυτών, δεντροφύτευση κτλ). 
Το θέµα που προέκυψε ήταν αν η ίδια η αυλή του σχολείου µε κατάλληλη διαµόρφωση, 
εκτός από χώρο δράσης ή ανάπαυλας θα µπορούσε να αποτελέσει και χώρο έκφρασης 
αποτελώντας η ίδια ένα σύµβολο ειρήνης. Οι µαθητές ανέλαβαν να παρουσιάσουν τις 
προτάσεις τους µε τη µορφή κειµένων και εικόνων, οι οποίες θα ενσωµατωνόντουσαν 
και στο πρόγραµµα περ/κης εκπ/σης και θα παρουσιαζόντουσαν στην σχετική 
εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η συγκεκριµένη εργασία απαιτούσε από τα 
παιδιά να συσχετίσουν επιστηµονικές γνώσεις µε τα βιώµατα τους, να παρατηρήσουν 
και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους δηµιουργώντας ταυτόχρονα συλλογισµούς 
και διαµορφώνοντας απόψεις και προτάσεις. Η ολοκλήρωση  των προσωπικών έργων 
επιβραβεύτηκε µε την χρήση οπτικοακουστικών µέσων (επιλογή µουσικής επένδυσης 
για την οπτικοποιηµένη τους πρόταση και προσωπική ηχογράφηση της έγγραφης 
πρότασης τους µε την βοήθεια του υπολογιστή). 

Εντυπώσεις των µαθητών κατά την ολοκλήρωση του προγράµµατος  
Τόσο η συµµετοχή των παιδιών κατά την διάρκεια του προγράµµατος όσο και οι 
εντυπώσεις τους κατά το τέλος υπήρξαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Αν και λόγω κάποιων 
τεχνικών δυσκολιών και χρονικών περιορισµών δεν καλύφθηκαν οι γνωστικοί στόχοι 
που αφορούσαν την χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία και αποστολή εργασιών µε 
µορφή PowerPoint σε άλλα σχολεία και η συνολική αξιολόγηση του προγράµµατος, εν 
τούτοις η θετική έκβαση του προγράµµατος φάνηκε τόσο από τις έγγραφες 
αξιολογήσεις των παιδιών όσο και από µια απροσδόκητη εξέλιξη κατά την διάρκεια 
των τελευταίων διδακτικών ωρών. Αποσπάσµατα από τις αξιολογήσεις των παιδιών: 
.. Μου άρεσε  πολύ το  µάθηµα που κάναµε (Ηλιάνα)... Το µάθηµα  µας άρεσε πάρα 
πολύ αυτόν τον χρόνο. Μου άρεσε πιο πολύ η αφίσα που φτιάξαµε (Μαρία)…Το 
µάθηµα στους υπολογιστές µας µου άρεσε πολύ. Μου άρεσαν όλα αλλά πιο πολύ όταν 
παίξαµε µαζί τον Περσέα. Θα ήθελα να είχαµε πάλι µάθηµα (Άρµπρι)... Το µάθηµα µου 
άρεσε πολύ και πιο πολύ µου άρεσε η ζωγραφική και η αφίσα που φτιάξαµε (Σοφία)... 
Τα φετινά µαθήµατα στην  πληροφορική ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Έµαθα αρκετά 
πράγµατα που δεν ήξερα. Έτσι έγινα πολύ καλύτερη σχετικά µε τα κοµπιούτερ. Αυτή η 
χρονιά θα µου µείνει πραγµατικά αξέχαστη (Ιωάννα)…Τα µαθήµατα που κάναµε  µε  
την κυρία ήταν πολύ ωραία. Πιο πολύ µου άρεσε  που ζωγραφίζαµε και η άλλη οµάδα 
προσπαθούσε να βρει τι ζωγραφίζαµε. Του χρόνου θα ήθελα να έχουµε αυτή την  κυρία 
(Ναταλία)… Θα ήθελα να κάναµε περισσότερο µάθηµα (Γιάννης)…Θα ήθελα να 
παίζουµε κάθε µέρα. Μου άρεσε και η αφίσα αλλά περισσότερο το κείµενο για την 
αυλή (Νίκος)…Την τελευταία µέρα, αλλά και τις άλλες µέρες κάναµε όµορφες 
εργασίες γι’ αυτό µ’ άρεσε (Σπύρος)… 
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Μια απροσδόκητη εξέλιξη 
Καθώς το πρόγραµµα όδευε προς το τέλος του, οι µαθητές του προσέφεραν µια νέα 
διάσταση. Ζητώντας α) να κρατήσουν ως αναµνηστικό την προσωπική τους δουλειά 
µαζί µε την δουλειά όλων των συµµαθητών τους και β) θέτοντας το ζήτηµα κατασκευής 
ενός παιχνιδιού (εκπ/κου λογισµικού) δικής τους έµπνευσης.  
 Έτσι δηµιουργήθηκε η αναγκαιότητα ενός τρίτου διδακτικού σεναρίου, που ήταν η 
δηµιουργία και η εικονογράφηση ενός παραµυθιού, το οποίο θα µπορούσε να 
ενσωµατώσει το δικό τους έργο. Στα τελευταία µαθήµατα δηµιουργήσαµε από κοινού 
µε κάποια παιδιά το σενάριο ενώ ταυτόχρονα µέρος του ξεκίνησαν να εικονογραφούν 
άλλα µέλη των οµάδων. Την υπόλοιπη  εικονογράφηση ανέλαβαν να την 
ολοκληρώσουν οι γράφοντες. 

 Το λογισµικό και η αξιολόγησή του 
∆υστυχώς η εξ’ ολοκλήρου κατασκευή του παραµυθιού σε ηλεκτρονική µορφή από τα 
παιδιά δεν µπορούσε να καλυφθεί στα υπάρχοντα χρονικά περιθώρια. Γι’ αυτό οι 
συγγραφείς του άρθρου αυτού, µεταπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος «Πληροφορική 
στην Εκπαίδευση» αποφάσισαν να συνδράµουν στην ολοκλήρωση του έργου αυτού.  
Τα τµήµατα του λογισµικού που ολοκληρώθηκαν παρουσιάστηκαν στους µαθητές στο 
τελευταίο µάθηµα του προγράµµατος για την αρχική αξιολόγηση, η οποία ήταν πολύ 
ενθαρρυντική. Εκτός από την µεγάλη ικανοποίηση των παιδιών για την ενσωµάτωση 
των έργων τους στο παραγόµενο λογισµικό, η πρόταση των µαθητών η οποία ελήφθη 
πολύ σοβαρά υπόψη για την ολοκλήρωση του έργου, ήταν η επιπλέον δηµιουργία 
πολλών δραστηριοτήτων. 
Η διαµορφωτική αξιολόγηση του λογισµικού έγινε κάποιες εβδοµάδες αργότερα κατά 
την εορτή λήξης της σχολικής χρονιάς. Στη φάση αυτή παρουσιάστηκαν στα παιδιά 
πολλές από τις δραστηριότητες που εµπλούτισαν το σενάριο τους, ώστε αυτό να 
αποκτήσει µια παιγνιώδη µορφή. Όσες από τις δραστηριότητες δεν ήταν έτοιµες 
παρουσιάστηκαν επί χάρτου και συζητήθηκαν. Η νέα πρόταση των µαθητών ήταν οι 
δραστηριότητες να ενσωµατωθούν στο βασικό σενάριο αποτελώντας αναπόσπαστο 
κοµµάτι της εξέλιξης του (ιδέα από λογισµικό που είχαν χρησιµοποιήσει κατά τη 
διάρκεια του προγράµµατος). Επιπλέον προτάθηκε η προσπέλαση στα µέρη του 
λογισµικού να είναι τόσο σειριακή όσο και κατ’ επιλογή στα τµήµατα που περιέχουν τις 
διάφορες δραστηριότητες. Οι προτάσεις αυτές υιοθετήθηκαν και το λογισµικό 
απέκτησε σπονδυλωτή διάρθρωση µε δέκα ανεξάρτητα τµήµατα σχεδόν ισαρίθµων 
δραστηριοτήτων που αφορούσαν, την εξοικείωση µε τα ονόµατα των πρωταγωνιστών 
(γλώσσα), τη δηµιουργία και χρήση χάρτη (γεωγραφικές δεξιότητες), την αξία της 
οικογένειας (κατανόηση κειµένου), την καλλιέργεια του σεβασµού απέναντι σε άλλους 
πολιτισµούς και την κατανόηση της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς,  συγγραφή 
κειµένου και ζωγραφική (δηµιουργική έκφραση), την αναγνώριση των αρχαιολογικών 
χώρων της Αθήνας, την καλλιέργεια θετικής στάσης για την διαφύλαξη της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς,  το ιστορικό παρελθόν καθώς και την ιστορική συνέχεια 
(ιστορία) και τέλος προσοµοίωση χρήσης διαδικτύου για την προώθηση της 
οµαδικότητας αλλά και της ενεργού συµµετοχής και αυτοεκτίµησης. Σκοπός του 
εµπλουτισµού του λογισµικού µε τις δραστηριότητες αυτές, των οποίων βασικό 
παιδαγωγικό χαρακτηριστικό είναι η ηχητική ή οπτική επιβράβευση αλλά η απουσία 
αποδοκιµασίας, είναι το λογισµικό πέρα από τον αρχικό σκοπό του να αποτελέσει 
συνοδευτικό υλικό για το µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος λειτουργώντας ως 
αφόρµηση στην κάλυψη ενοτήτων όπως: το σχολείο µου, η οικογένεια µου, ο άνθρωπος 
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και ο χρόνος, ο τόπος µου, πολιτισµός και διαπολιτισµικότητα κτλ. Προγραµµατίζεται 
επίσης η συµπλήρωση του µε µια δραστηριότητα που σκοπό έχει µέσα από µια εικονική 
παρουσίαση της αυλής του σχολείου, να δώσει στα παιδιά την δυνατότητα γνωριµίας µε 
ιδιότητες του φυσικού του περιβάλλοντος µέσα από µια εικονική εγκυκλοπαίδεια. Αυτή 
η συµπλήρωση θα οριοθετήσει και το χρόνο παράδοσης του λογισµικού στους µαθητές 
για την τελική αξιολόγηση. 

Συµπεράσµατα 
Η ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελούσε και 
συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ δύσκολο έργο για όλους τους µαχόµενους 
εκπαιδευτικούς που καθηµερινά έρχονται σε επαφή µε την ελληνική πραγµατικότητα, 
µια πραγµατικότητα µε διαρκείς ελλείψεις σε θέµατα υποδοµής και επιµόρφωσης αλλά 
κυρίως παιδαγωγικού σχεδιασµού. Ελπίδα των συγγραφέων του άρθρου αυτού είναι το 
παρουσιαζόµενο παράδειγµα  να αποτελέσει α) µιαν αφορµή για µιαν ανοικτή 
συζήτηση στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας πάνω σε θέµατα εκπαιδευτικού 
σχεδιασµού, β) ένα επιπλέον στοιχείο εµπλουτισµού της επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών που θα κληθούν να στηρίξουν την ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών 
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και γ) έναυσµα για περαιτέρω διερεύνηση και 
αποτίµηση µαθησιακών και άλλων αποτελεσµάτων µε σκοπό τη δηµιουργία ενός 
µοντέλου διαθεµατικής προσέγγισης της διδασκαλίας της Πληροφορικής µέσω άλλων 
γνωστικών αντικειµένων. 
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